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INTRODUKTION
INTRODUKTION
Mødedato og sted: 30-08- 2017 Kokkedal Golfklub Start kl.8.00 - slut kl. 14.45 Ref.: ABP
Baneeftersyn:
Greens:
De fremstår pæne, der er en god græs bestand. Gødnings tilstand ser okay ud, derfor er det vi
ser på i denne rapport er hvordan vi kan forbedre greens tilstand.

Greens klippehøjde er pt. god nok. I bør dog i fremtiden arbejde mere med forskellige højder
sådan at ved særlige lejligheder I kan flytte højden. I bør køre med faste ruller på greenklipper
ved dårligt/vådt vejr, ligesom ved starten af sæsonen og slutningen af sæsonen. Greens skal
skæres hver uge i højsæsonen. Der bør også topdresse langt mere. Hver tiende dag skal den
have et pust, det vil give en meget højere spille-kvalitet, meget hurtigt ligesom det som jeg
omtalte med smart rulning af green omkring flaget.

Der er en del filt i greens. Det skal der også gøres noget ved. (se her hvad filt er for et
problem.) Det er nødvendigt at have maskiner som kan klare den opgave meget hurtige end
den I har i dag. I bør købe en ny, det vil også kunne give en meget mere greenoverflade. På
sigt ser i her hvorfor det er nødvendigt: Green. I bør se på en hurtigt prikker (som denne her
eller noget tilsvarene) tag en snak med din forhandler og køb det som kan klare opgaven
hurtigt.
Der skal anvendes mere sand på greens, I bruger ca. 90 tons. I skulle gerne op og bruge 160
tons pr. hektar. Her vil det også være en fordel at købe en mekanisk kåst. Det vil give et langt

mere brugbart resultat. Se den her i aktion. Maskinen
Forgreens:
Her skal klippehøjden en lille smule ned sådan at kanten kan blive mere skarp, ligesom der er
alt for meget ukrudt i greens området, der bør sprøjtes med 100 ml primus opløst i 200 l vand
så anvende en iso 0.25 dyse, så er det problem løst.

Tees:
Her er også lidt for meget ukrudt. Det skal behandles ligesom forgreens, det må der ikke være
for meget af. Husk også at bruge lidt mere topdressing med kompost. Husk også luftning og
skæring et par gange i løbet af sæsonen. Husk også behandling med forsure gødning og jord
forbedrings midler mod regnorme.
Fairway:
Standen på fairway er som den skal være, her er græsset okay. Problemet med fairway er alt
den vand har gjort, at der opstår problemer med ormskud. Det bør I kunne løse med forsuring
af jorden, samt brug af fairway børsten. Den skal I anvende meget mere. Det vil hjælpe på det,
så brug sur gødning på fairway.
Konklusion:
Med det budget og mandskab skal banen også op i toppen. I har banen i et meget flot område,
derfor skal banen også op i gear. Hvis I laver om på de punkter, så vil I hurtigt opnå en
forbedring. Det vil også være en fordel at efterså greens med anden blanding end den I bruger i
dag. Her vil jeg anbefale en 50/50 hvene/rødsvingel. Det vil give en hurtigere greens, meget
gerne 2 gange pr. sæson. På en del greens ses der alger. Det skal der også arbejdes med. Mere
sand og propoptagning vil også være en fordel.

Husk at justere greenklipper mere end det I gør i dag, og mere slibning vil også være en fordel.
Det vil dog komme helt af sig selv når I anvender mere sand på greens.

Efter uddannelser bør I her deltage mere i de kursus der laves fra DGA og DGU. Det vil hjælpe
meget at komme ud og høre om alt det nye der kommer. Hvis man skal have banen i top, så
kræver det medarbejdere som er godt udannet. Det giver også meget at tale med folk fra andre
baner i området.
Derfor ser jeg det ikke som noget problem at få løftet banen op meget hurtigt. Det er mit
forslag at vi kommer forbi en gang hver 2 måned og ser om det går den rigtige vej. Jeg har
leget lidt med en plejeplan for banen som jeg synes I skal bruge, hvis I nu synes så i kan altid
lave om på den.
Maskiner:
I skal også holde øje med hvor meget I bruger på vedligeholdelse af maskiner. Kommer I over
300 000 kr. pr. sæson i omkostninger, så bør I overveje en leasing aftale. En hel maskinpark
med garanti i 5 år koster kun ca. 55.000 kr. pr md, så har man alt det nye som bruger meget
lidt brændstof og er meget mere effektiv i forhold til det I har i dag.
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