


Fairway

Mål:
Græsset på fairways skal være ensartet og tæt således bolden bæres oppe. Bare områder skal undgås og afgrænsning til semirough skal være tydelig. Fairways skal 

være faste og veldrænende så de understøtter en lang spillesæson. Fairways skal være tætte og i god vækst for at være slidstærke og konkurrencedygtige imod 

ukrudt.

Karakterer:

A=høj kvalitet

B=middel kvalitet

C=dårlig kvalitet

Hvis der er brug for yderligere præcisering, kan man tilføje niveau 1-3 efter følgende faldende skala: A, A1, A2, A3, B, B1……C3

2.1 Fairway – visuel kvalitets gennemgang: Mål Status Bemærkninger:

Klippemønstre og klippelinjer: B B Tydeligt at man i år har klippet i flere forskellige retninger

Græslængde overgang til højere græs (Semirough). : B1 B3
Overgang fortsat svær at se, specielt forår / Overgangen absolut mest tydelige her sidst på 

sæsonen-

Græstæthed: A C3 Elendigt forår, catch up til efteråret, men ingen forbedring / Vi er stadig langt fra målet

Helhedsindtryk og plejekvaliteten for fairway påvirket af:

➢ Uønsket vækst (ukrudt), 

➢ Bare pletter, mosser og sygdomme:

➢ Græsafklip, blade og andet affald:

➢ Tørke pletter:

➢ Skader fra dyrespor, køretøjer og greenarbejde m,v.

B B2

Kløver og andet ser ud til at sprede sig, men har ikke talt

Væsentlig vådere i 2021 end 2020

Langt under forventning / Mangler stadig tæthed så bolden kan bæres oppe i græsset 

Orange er et højt prioritetsmål for året ifølge målsætning. 



APP

Fairway – GPS spot for foto:
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Karakterer:

A = høj kvalitet 

B = Middel kvalitet

C = dårlig kvalitet 

Hvis brug for yderligere præcisering kan man tilføje niveau 1-3 efter følgende faldende skala: A, A1, A2, A3, B, B1, ……. C2, C3

Mål:
Målene er at have en høj kvalitet af græs der har en fast overflade med en god dræningskapacitet. Golfspillere skal kunne putte, pitche og chippe fra 

dette område. Området skal desuden være fri for uønsket vækst samt være velplejet og med næsten samme plejeintensitet som greens.

Approaches and Surrounds

1.1 Green omgivelser – visuel kvalitets gennemgang Mål Status Bemærkninger:

Klippemønstre og klippelinjer: B B Græstæppet er for svagt til stærkt visuelt udtryk

Græslængde overgang til højere græs: B B Se ovenfor

Græstæthed: A C Vi er ikke kommet videre fra 2021, glæder mig til at se billeder / Alt for store forskelle fra hul til hul

Ting der skader kvalitet af greenen:

➢ Uønsket vækst, bare pletter, mosser og sygdomme.

➢ Skader fra pitchmarks, dyrespor m.v.:
B B3 Flere store hekseringe!

Green plejekvalitet og set-up.: 

➢ Skader fra køretøjer og greenarbejde m.v.:

➢ Græsafklip, blade, kviste og andet ”affald”.

➢ Tørke pletter.

➢ Sprinklerpleje

B1
B1 Ses ikke pga. meget hårde områder, de er til gengæld ujævne

Plejekvaliteten for green omgivelserne: B1 B3 Efter juli B1

Orange er et højt prioritetsmål for året ifølge målsætning.



Approaches – GPS spot for foto:
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Green

Mål:
Målene er at de skal yde og levere sande, jævne, faste greens med et rul af en acceptable fart der samtidigt understøtter

Muligheden for at holde bolden tilbage ved et veludført slag. Greens skal desuden være fri for uønsket vækst samt være velplejet.

Andet/generelt:
Hårde greens dækker skader og giver en høj score ved div. Målinger?? – mangler jævnhed og ensartethed?

Klart ringest i foråret med catch up sidst på sæsonen i forhold til 2020, men ikke bedre 

Svingene i kvalitet gennem sæsonen

Karakterer:
A=høj kvalitet

B=middel kvalitet

C=dårlig kvalitet

Hvis der er brug for yderligere præcisering, kan man tilføje niveau 1-3 efter følgende faldende skala: A, A1, A2, A3, B, B1……C3

0.1 Green – visuel kvalitets gennemgang: Mål Status Bemærkninger:

Klippemønstre og klippelinjer: B B2 Græstæppet er for svagt til stærkt visuelt udtryk.

Græslængde overgang (fra green til krave): B B Se ovenfor.

Græstæthed: A C1 Vi er ikke kommet videre fra 2021, glæder mig til at se billeder?

Ting der skader kvalitet af greenen:

➢ Uønsket vækst (ukrudt), bare pletter, mosser og 

sygdomme

➢ Skader fra pitchmarks m.v. 

B B3 Flere store hekseringe!

Green plejekvalitet og set-up.: 

➢ Skader fra køretøjer og greenarbejde m.v.:

➢ Græsafklip, blade, kviste og andet ”affald”.

➢ Tørke pletter.

➢ Hul (gl. hulprop, flagstang og hulkant mv.)  

B B1

Ses ikke pga. meget hårde områder, de er til gengæld ujævne.

Væsentlig mere regn i 2021 på de ”rigtige” tidspunkter.

Performance, = Jævne, faste og ensartet.: A3 B3 Dårlig start grundet slid og vintersygdom, men blev indhentet i løbet af sæsonen

Orange er et højt prioritetsmål for året ifølge målsætning.



Green målinger 2021 -



Greens

Hul 1 
& 17

oktober 2020

Juli 2021

Hul 10



Banekomitéens evaluering af målsætning 2021:

Banens målsætning indeholdende seks punkter for 2021 og gennemgås nedenfor punkt for punkt! –

Pkt. 1. Tætheden af græsset på banen øges for bedre spilbar bane forår, sommer og efterår med fokus på: 

1. fairways, 2. green omgivelser og 3. greens.

Nedenstående er en opsummering og evaluering af den visuel målopfyldelse for punktet græstæthed under de respektive elementer: 

Punktet græstæthed for elementerne: Bane - komité

2019 2020 2021

Green -8 -9 -9

Greenomgivelserne -8 -8 -8

Fairway -8 -11 -11

Målopfyldelse -24 -28 -28

Ændring 2019->2020->2021 - -4 0

Pkt. 2. Overfladen på greens skal være jævne, faste og ensartet. (Performance green): 

Konklusion: 

Komitéen mener at vi stadig er langt fra at nå målopfyldelse for greens performance i 2021, dog med catch up til efteråret?

2019 = -4           - 2020 = -6          - 2021 = -4 



Semirough
Mål: Overgang fra semirough til rough skal være ”usynlig” og
græsset skal have en tæthed og længde der omkranser og
stopper bolden over en kort afstand.

3.1 Semirough – visuel kvalitets gennemgang 2021:
Mål 2020 Status 2020 Bemærkninger:

A B C

Klippemønstre: B B2 Ikke meget at klippe af / Mangler højde for at stoppe bolden eller lave den bredere

Græslængde overgang til rough: B B3 Meget svingende, kan skyldes stort slid

Græstæthed: A3 B3 Meget varieret

Uønsket vækst: B3 B3 Der er ingen vækst

Græsafklip, blade og andet affald: B3 B2

Plejekvaliteten for Semirough: B B2
Der udføres ikke meget pleje her? / Tætheden ser ikke ud til at være forøget / 

Ensartet klippehøjde mange steder ligger græsset ned



Tee
• Mål: Tee arealet skal være plant og jævnt med et slidstærkt 
og hurtigt reparerende græstæppe. Teestedets klodser skal altid 
positioneres med et frit område i spilleretning og overholde 
regler for et opsat tee-areal.

4.1 Tee – visuel kvalitets gennemgang 2021: Mål Status Bemærkninger:

Divots: A B Vinterslid tog længe om at fortage sig

Klippemønstre: B B

Græslængde overgang til højere græs: B B Smag?

Græstæthed: B B Rajgræs er ok her? 

Uønsket vækst, bare pletter, mosser og 

sygdomme:
B1 B1 En del kløver / 49. tee på 15., heksering

Græsafklip, blade og andet affald: B B

Tee – omgivelser B B

Plejekvalitet og Setup.: B B2

Klodserne skal pege rigtigt. / Kløver ser ud til at sprede sig en del / 

Ofte at tee klodserne bliver glemt og ikke kommer på plads – og peger 

den gale vej/ Klodser står ofte i forkert retning



Bunker
Mål: Bunkerne er vigtig for både det arkitektoniske og
strategiske for en golfbane. Derfor er det også vigtigt at 
overholde arkitektens beskrivelser og placeringer m.v. - Når en
bold finder vej til en bunker, skal den som udgangspunkt trille
ned i bunkeren og væk fra kanterne.

5.1 Bunker – visuel kvalitets 

gennemgang 2021:
Mål Status Bemærkninger:

Bunker kanten: B B3 Jeg bliver aldrig enig med Martin om hvordan bunkerkanter skal se ud - Meget 

forskelligt, lyder til det altid er hjortes skyld - Mange hylder så bolden ikke løber ned 

i sandet spec. fairway -

Vandansamlinger: A2 A2 Set en del, selvom jeg ikke spiller i regnvejr

Opslået sand på kanten: A2 A3 Kan se -

Græsafklip, blade og andet affald: A A3

Sandets pænhed og kvalitet: B B1 Vi er nu igen i gang med at skifte sand til anden type, giver ikke toppoint

Uønsket vækst: A A1

Forurening af sandet: A A 

Plejekvalitet og set-up af bunker.: B B2 Syntes ikke vores bunker har levet op til vores mål i denne sæson. - Mangler 

ensartethed Fairway, greens skal se ensartet ud - Er det stadig hjortenes skyld! -

Kanter, der ikke er slået, og hvor bolden ”lægger sig” 



Banekomitéens evaluering af målsætning 2021:

Alle punkter under: Banekomité
2019 2020 2021

Green -16 -23 -19
Greenområdet -24 -20 -13
Fairway -21 -18 -15
Semirough -3 -16 -13
Tees -3 -7 -6
Bunker -2 -17 -13
Målopfyldelse total -69 -101 -79
Ændring 2019->2020->2021 - -32 +22

Konklusion: 

Komitéen har her bedømt banen til at være 79 karakterer under målet i 2021 og det er en 

forbedring på 22 i forhold til 2020 men stadig langt fra målet?

Pkt. 6.- Plejeniveauet skal som minimum fastholdes på alle andre områder.

Nedenstående – en opsummering af visuel målopfyldelse for alle punkter under de respektive elementer:



Banekomitéens evaluering 
af målsætning 2021:

Pkt. 3. - Banen skal overalt stå defineret og optegnet, jævnfør CMPD og detailmål for banen defineret
med banekomiteens billeder og underpunkter. 

➢ Vi har i de sidste 3 år dannet et grundlag og dokumentation for hvorhen vi bevæger os (læs 
banen) – der er en løbende proces, der viser hvor vi er på vej? 

Pkt. 4. - Ved dialog med Greenkeeperstaben at opnå et forbedret syn på banen set
fra golfspillerens side.

➢ Greenkeeper Nicolai Klithammer Larsen der er ansat som ny førstemand

har deltaget på et banekomité møde samt en golfrunde sammen med 

Martin Nilsson og komitéen.  

Pkt. 5. - Træningsområdet skal forsøges opgraderet og udviklet bl.a. med en Masterplan
for området som udgangspunkt. 

➢ konceptuel masterplan for træningsområdet er udarbejdet og mindre opgraderinger er 
implementeret.



Banekomitéens evaluering af målsætning 2021:

maj 2019 juli 2019 Sep 2019 Maj 2020 Jul 2020 Sep 2020 Apr 2021 Jun 2021 Okt 2021

75 (74 af 91) 77 (69 af 91) 76 (80 af 94) 78 (57 af 84) 77 (49 af 84) 71 (70 af 85) 76 (53 af 85) 77 (50 af 92)

63 74 76 75 74 59 75 78

82 87 82 84 81 79 84 82

83 80 76 76 71 74 77 77

67/73 59/62 56/65 54 55 67 65 59

72 80 80 79 80 57 67 73

81 81 79 79 81 68 71 76

78 84 83 84 84 69 80 82

81 84 82 83 83 75 81 83

65 75 77 76 76 77 74 76

88 85 82 87 86 86 87 87

Dato/år

Banen

fairways er gode

Banen er generelt varieret

spillet glider godt

Rough har tilpas sværhedsgrad

Greens er jævne

Hastighed på greens passende

Banen fremstår velholdt

Teesteder er gode

Bunkers er godt vedligeholdt

Klubben informerer godt

Bedømmelserne fra Playrs1 (Golfspilleren i Centrum) -
Top 25%

Over middel 51-75%

Under middel 25-50%

Bund 25%


