
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

BANERAPPORT 



 

KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015 



 

INTRODUKTION 
Mødedato og tidspunkt: Fredag den 26-06-2015 start kl. 7.10 slut 13.00  

Deltagere: Allan Brandt DGU, chefgreenkeeper Martin Nielson, direktør Christian Tage Nyvang Hansen  

 

RÅDGIVNING 
Formålet med besøget var at gennemgå banens kvalitet og diskutere plejestandarden i forhold til 

målingerne fra Golfspilleren i centrum. Desuden skulle, tidsforbruget vurderes Ligeledes har vi set på, om 

bemandingen er passende for en klub som KBHG. Maskinerne blev også gennemgået for om se, om de 

lever op kravene for en effektiv maskinpark. 

Fakta: 

Banen består af 23,4 ha, som skal klippes. Dette er et lille areal i forhold til andre klubber, der typisk udgør 
30-35 ha.  

Greens/for greens areal: 2 ha 

Fairway areal: 9 ha    

Semi-rough areal 11 ha   
Tees areal 0,4 ha 

 

Tidsforbrug 

Banen er mandskabstung, idet der er meget at holde, når man skal leve op til de hårde miljøkrav, som 

beliggenheden tilsiger. Især begrænsningerne på pesticidforbruget betyder at ukrudt som kløver har 

mulighed for at brede sig Banen er mandskabssat til ca. 6.2 mand dette er ikke for lidt, og så viser min 

beregning (bilag vedlagt) at timeantal ligger til plussiden og ikke til minussiden. 

 
Så rent klippemæssigt er der ikke så meget, I skal på banen, så der er ikke det samme behov for mandskab, 
som vi ser i andre klubber. Dog skal I så huske, at de folk, som er ekstra her,  skal bruges til lugning af 
ukrudt mm.  
 
Plejeplanen blev også gennemgået.  Hvilke ting, som bliver gjort og tidspunkt for dette samt antallet af 
udførte opgaver. Da I har valgt et meget miljøvenligt plejeprogram, finder jeg det godt nok, som det er nu, 
med rødsvingel på greens.  
 
Hårdhed i greens bliver målt her og var ok. 
 

 
 



 

Muligheder for forbedring: 
 
Da banen ikke er så stor, er der ikke nogle områder uden for det spillemæssige areal der kan justeres på, 
hvis man vil have standarden op. Min vurdering er derfor at mulighederne skal findes på tees, fairways, 
greens og forgreens . 
 
Tees: 
Fremstår gode med fint græstæppe. Der er lidt ukrudt, men ikke meget. Alt i alt super fin stand her og der 
er derfor ikke nogen grund til at lave forbedringer her. Det eksisterende plejeprogram bør derfor fortsætte 
 
Fairways: 
Fairways er klart blevet bedre efter de har fået tilført gødning. De er efter min opfattelse i super stand; 
derfor er der heller ingen bemærkninger her: 
 
Greens: 
Her er greens, som man må forvente, når man arbejder med lav tilførsel af gødning og vand. Det giver en 
hård overflade samt en del konkurrence fra andre græsarter.  
 
Den mulighed, I har her, er f.eks. at tilføre en smule mere gødning, omkring 30 % mere, som skal tilføres i 
starten af sæsonen, hvor lyset er mest effektivt. Dette vil give en lidt mere tæt og ensartet overflade på 
greens. Dette i kombination med mere topdressing. Jeg vil foreslå, at I tilfører sand hver 10. dag.  Dette vil 
også kunne forbedre greens. Regn med160 tons pr hektar pr år.  Disse ting vil kunne forbedre 
spillekvaliteten meget hurtigt. Med et tæt græstæppe i greens, vil ukrudt også have sværere ved at får fat. 
 
 

 
 
 
Et muligt alternativ kunne være at vælge at efterså greens med en blanding med alm. hvene i greens eks. 
en 50/50 blanding med rødsvingel og hvene. Dette vil give en lidt større fleksibilitet mht. tilførsel af vand 
og gødning. Dette er dog en langsigtet valg, der skal træffes i forhold til de greens man ønsker sig ifht. Eks. 
designet  
 
 
 
 
Forgreens områder: 
De forgreens områder, I har nu, er meget store i forhold til andre baner og er vedligeholdsmæssigt 
kostbare. Her vil jeg foreslå at reducerer dem og tilføre lidt mere topdressing og gødning samt med 
luftning og vertikalskæring forbedre spillekvaliteten..  
 
 
 
 
 
 



 

  
 
  
 Maskiner: 
I KBHG har en stor og tilstrækkelig maskinpark. Der mangler ikke noget, alle de maskiner, der er brug for er 
til steder og standen er efter min vurdering orden. Skulle jeg nævne noget her, kunne det være en ide med 
en slibemaskine. Dette vil også kunne forbedre spillekvaliteten og mindske sygdomstrykket på sigt. 
 

 
 
Konklusion:  
Hvis I flytter lidt rundt på timer (her tænker jeg på at tage lidt tid fra bunkers, de store forgreens mm.) vil I 
relativt nemt, med det mandskab og de maskiner, I har,  kunne flytte kvaliteten op, så tilbagemeldingerne 
fra Golfspillere i centrum bliver endnu bedre. Det fortjener en så flot bane som KBHG. Den har en unik 
beliggenhed, som giver en helt fantastisk naturoplevelse, og det er min opfattelse, at med 
greenkeeperstabens høje, faglige kunnen og fine budget,  skulle det bestemt være muligt.  
 
I bør altid være opmærksomme på, at det er svært at vurdere og sammenligne golfbaner i Danmark, da 
forudsætningerne er meget forskellige, både fra naturens side, og fra golfspillerne.. 
 
Har I nogle spørgsmål til ovenstående, så kontakt mig venligst for en uddybning.    
 
 
 
 
Bedste hilsner, Allan Brandt 

Dansk Golf Union 

Banekonsulent 


