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1 Indledning 
 
Bestyrelsen godkendte i 2005 den første strategiplan og plejeplan i to forskellige dokumenter. 
Strategi- og plejeplanerne for årene op til 2011 er udført på baggrund af forannævnte planer. 
I 2007 godkendte bestyrelsen en udviklingsplan for banen 2007 til 2016. 
Disse tre planer blev sammenskrevet fra 2011. 
 
Denne plan er en videreføring og opdatering af planer fra 2014. 
 
Overordnet skal banen så vidt muligt integreres i det omgivende landskab. Banen vil med tiden udvikle sig i 
retning af en parkbane, men skal også have elementer af både skov og åbne vidder. Der skal være så få 
kunstige elementer som muligt på banen. Der vil alene blive accepteret kunstige elementer, når disse er 
absolut nødvendige for spillet.  
 
Nærværende plan omfatter alle baneelementer i Viborg Golfklub, hvilket inkluderer de 27 store huller, de 9 
huller på Par 3 banen (Pay & Play), alle træningsfaciliteter (bl.a. drivingrange, indspilsgreens, puttinggreen) 
samt stier og søer.  
Bygninger herunder greenkeepergården er ikke omfattet af planen. 
Planen skal opfattes som principiel og påvirkelig af naturens luner og andre praktiske forhold. 
 
Planen er opbygget med en kort beskrivelse af hvert af baneelementerne. Efterfølgende er de enkelte 
elementer behandlet individuelt med følgende underafsnit: 
 

 Status, herunder lidt historik 

 Målsætning 

 Pleje 

 Målemetoder 

 Anlægsarbejder 
 
Plejen vurderes gennem sæsonen, og hvis det skulle vise sig, at den gennemførte pleje ikke resulterer i de 
ønskede resultater, herunder at vi ikke nærmer os de stillede mål, vil der blive foretaget ændringer i plejen. 
Det er hele tiden målsætningen for de enkelte baneelementer, der fastlægger plejen og ikke omvendt. 
 
DGU har i 2005 indgået aftale med Miljøstyrelsen og Kommunernes Landforening om reduktion af forbruget af 
pesticider på danske golfbaner med 75 %. En væsentlig del af vores forbrug skyldes behandling mod 
sneskimmel samt behandling mod gåsebiller.  
Pr. 1. januar 2013 trådte en ny lov i kraft, hvorefter pesticidforbruget yderligere reduceres ved påbud. Det er 
miljøstyrelsens politiske mål, at pesticidforbruget over en årrække helt skal udfases. 
 
For at lette beskrivelsen har vi i nærværende plan i visse afsnit opdelt elementerne i de gamle 18 huller og de 
nye 9, selv om hullerne blev blandet, da de nye huller indgik i sløjferne ved udvidelsen i 2005-sæsonen. Bl.a. 
greens og teesteder på de gamle og de nye huller skal udvikles og plejes forskelligt, hvorfor denne opdeling er 
hensigtsmæssig.  
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2 Baneelementer 
 
I forbindelse med opførelsen af tilbygningen til greenkeepergården i 2008, blev der overdraget et areal på 
2.533 m2 fra matr. nr. 18d (ejer Viborg Golfklub) til matr. nr. 3a (ejer Viborg kommune). 
I den forbindelse blev Golfklubbens arealer ny opmålt og registreret i henhold til Kort & Matrikelstyrelsens nye 
matrikulære system. 
 
Heraf fremgår, at vi p.t. råder over: 
 

 Matr. nr. 3a Overlund By, Asmild 579.547 m2, heraf vej 18.675 m2 

 Matr. nr. 5a Overlund By, Asmild 179.500 m2 

 Matr. nr. 18d Overlund By, Asmild   62.539 m2, heraf vej 1.830 m2. 
 
I 2011 søgte Viborg Golfklub, Viborg kommune om tilladelse til at få overdraget et areal til udvidelse af Par 3 
banen (Pay & Play). Arealet er endnu ikke opmålt og overdraget. 
 
Totalt set dækker Viborg Golfklub et areal på ca. 82,2 ha. hvoraf Par 3 banen (Pay & Play) udgør ca. 6,3 ha. 
Greens, forgreens, teesteder, fairways og semirough er opmålt efter luftfotos (hvilket er en forholdsvis præcis 
målemetode).  
Når arealet af greens er anført, er der tale om det samlede areal af alle greens (de 27 store huller, Par 3 banen 
(Pay & Play), puttinggreen og indspilsgreens). Samme princip ligger til grund for de øvrige arealer. På baggrund 
af disse opmålinger er følgende arealer fremkommet:  
 

 1,52 ha. greens  

 1,00 ha. forgreens  

 1,00 ha. teesteder 

 13,27 ha. fairways (inkl. Par 3 banen (Pay & Play), og ”Parken”) 

 3,20 ha. drivingrange 

 1,14 ha. stier klippet som fairway 

 22,00 ha. semirough 

 ca. 10,00 ha. rough   

 0,88 ha. bunkers 

 1,10 ha. vandhazarder (søer)  
 
eller et samlet spilleareal på ca. 55 ha. Udenfor det egentlige spilleområde findes beplantninger, søer og 
arealer med græs, som dækker et areal på ca. 27 ha. 
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3 Greens 
 

3.1 De 18 gamle huller 
 

3.1.1 Status 
 
Greens på de 18 gamle huller består af push-up greens 
etableret af den forhåndenværende jord opblandet 
med sand og organisk stof. Hullerne er etableret i 
henholdsvis 1977 (de 9 første huller), 1986 (yderligere 
4 huller) og 1990 (de sidste 5 huller til 18-hullers 
banen). Greens er meget forskellige i struktur, idet 
greens på hullerne 8 og 19 er opbygget af en 
forholdsvis tæt vækstjord medens f.eks. hullerne 21, 
23 og 24 er mere lette i sammensætningen. Green på hul 5 ligger i skygge og greenen er relativ sur, hvilket 
giver forskellige problemer især først og sidst på sæsonen. 
 
Greens er gennem årene topdresset med forskelligt materiale, hvilket har resulteret i lagdeling i flere 
omgange. Det oprindelige vækstlag på greens er generelt komprimeret, og der findes et udpræget og 
problematisk filtlag. Græsset består fortrinsvist af etårigt rapgræs med islæt af hvene og rødsvingel. Greens er 
normalt i et vist omfang angrebet af sneskimmel hvert år sandsynligvis på grund af filtlaget.  
 
I 2002 og 2003 er gennemført et intensivt program med prikning og topdressning i et forsøg på at forlænge 
levetiden af greens. På grund af et forøget antal medlemmer blev omfanget af prikning reduceret i 2004. Der 
blev endvidere foretaget en dybdeprikning i efteråret 2003 og 2004, for at løsne vækstjorden. Den dybe 
prikning viste dog også med al mulig tydelighed, at vi har lagdeling, da den øverste del af vækstjorden 
skubbede sig som en bølge foran maskinerne.  
 
I efteråret 2003 prikkede vi 19. green i 40 cm med 32 mm massive piber for at forøge dræningseffekten, 
hvilket var en stor succes. 
 
For at undersøge den aktuelle kvalitet af greens gennemførte banekonsulent Martin Petersen en undersøgelse 
i foråret 2005. Konklusionerne af denne undersøgelse er, at vi stadig har lagdeling på greens, og at det 
sandsynligvis ikke er muligt at blande de to lag ved hjælp af mekanisk behandling af greens. Der ud over 
fandtes rødderne næsten udelukkende i det øverste sandede lag på greens, hvor der tillige var en del filt. På 
baggrund af disse forhold var Martins anbefalinger, at vi gødede og vandede ofte, lige som vi skulle 
vertikalskære intensivt.  
 
Den intensive behandling har betydet, at rodlængden i 2009 kunne måles til 80 -100 mm. Denne rodlængde er 
fastholdt. 
 
I efteråret 2006, 2007 og 2008 blev greens dybdeluftet med Earth Quaker (dybe slidser i 25 cm dybde med 30 
cm mellemrum) i stedet for vertidrain (dybdeprikning). 
Metoden viste sig at give ”bølger” på greens og kunne ikke anvendes udenfor områder med vanding. 
 
I 2010 blev der indkøbt 2 nye greenklippere. 
Fra 2010 er den mekaniske behandling af greens yderligere intensiveret med luftning, topdressing og 
eftersåning, som beskrevet under plejen. Denne behandling viste gode resultater og fortsætter derfor. 
 
I foråret 2012 indkøbes to nye Verti Drain med korte og lange spyd til henholdsvis overflade og dybdeluftning 
af greens. 



 

Strategi- og pasningsplan 2015 Side 8 

Til gengæld er den fra 2006 anvendte Earth Quaker til dybdeluftning solgt. 
De sidste tre åre intensive pleje af de gamle greens har bevirket, at de nu er i god vækst og kan holde flere år 
endnu med denne behandling. 
Besparelserne i 2014 medførte et reduceret plejeprogram. De fortsatte besparelser i 2015 på timetallet vil 
kræve en vis omprioritering. 
 

3.1.2 Målsætning 
 
Vi har følgende målsætning for greens på de 18 gamle huller: 
 

 Greens skal være ensartede og ligeværdige med de 9 nye huller 

 Greens skal være hårde, jævne og middelhurtige (stimpmeter værdi på ca. 8 fod, svarende til 2,4 m) så 
vidt muligt afpasset de nye greens 

 Græsset skal være i vækst i den væsentligste del af sæsonen 

 Greens skal være sunde for bl.a. at reducere forbruget af pesticider, gødning og vand til vanding samt 
for at give en bedre spilleoverflade 

 Græs på greens skal udvikle sig til fortrinsvist at bestå af ædelgræsser 

 Greens vil kun meget undtagelsesvist blive sat op specielt til turneringer, og kun i et omfang således, at 
det ikke påvirker spillet efterfølgende negativt 

 Greens skal på sigt omlægges efter samme princip som de ”9 nye greens”, (USGA-anbefalinger). 
 

3.1.3 Pleje 
 
I nærværende plejeprogram er det forudsat, at de gamle greens ikke omlægges foreløbig. Pleje af især greens 
er meget afhængig af vejret, hvilket vil påvirke tidspunktet for, hvornår en given pleje kan gennemføres med 
maksimal effekt. De angivne tidsrum/gange skal derfor tages som retningsgivende for den gennemsnitlige 
pleje. 
De gamle greens skal i de kommende år fortsat have den intensive behandling, der blev påbegyndt i 2010, dels 
for at forbedre græsvæksten og dels for at løsne de dybereliggende komprimerede lag. 
 
Pleje af de 18 gamle greens: 
 

 Klippes 5-7 gange om ugen i vækstsæsonen. Alternativt klippes 5-6 gange og tromles eller anvendes 
”poa buster” 1 gang. Der skal dog være græs at klippe, hvorfor klipningen i ydersæsonen reduceres i 
forhold til højsæsonen 

 Klippes i 4,0-5,0 mm afhængigt af tidspunktet på sæsonen således, at klippehøjden er højest i 
ydersæsonen og lavest i højsæsonen 

 Vandes ofte og med små mængder for at det sandede top lag ikke skal tørre fuldstændigt ud, hvilket, 
da vi næsten kun har etårigt græs, vil resultere i manglende græs på greens 

 Vertikalskæring efter behov.  (ca. hver 2. til hver 4. uge.) 

 Forsøget fra 2010/2011 videreføres som følgende: 
o Hver 2. uge prikkes og topdresses 9 greens. Dette udføres på 9-hullers sløjfen, hvilket giver en 

6-ugers turnus for alle greens 
o Greens på alle 27 huller topdresses hver 2. til hver 4. uge med et tyndt lag topdress. Dette 

udføres på ugens 18-hullers bane 
o Greens eftersås én til to gange årligt med ædelgræsser 
o Vertidræningen fortsættes i 2014, specielt forår og efterår 
o Tromling forsøges gennemført sæsonen igennem. 

 Gødes ofte især i forsæsonen og mindst hver 2. uge afhængig af behov og gødningsplan. 
Gødningsmængden svarer til ca. 120 - 140 kg/N/år.  
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3.1.4 Målemetoder 
 

 Vækst vurderes visuelt 

 Rodudvikling vurderes visuelt ved optagning af prøver 

 Hastighed vurderes og suppleres med ugentlige målinger med stimpmeter af udvalgte greens. Der 
udarbejdes en statistik fra målingerne 

 Græssammensætningen bestemmes gennem sæsonen for at registrere effekten af den pleje, som 
gennemføres. Hvis plejen ikke har den ønskede virkning, foretages en justering af plejen 

 Behov for vanding, gødning og pesticidbehandling vurderes løbende 

 Jordprøver udtages en gang årligt til analyse af gødningsbehovet. Prøver udtages i rodzonen.  
 

3.1.5 Anlægsarbejder 
 
De nuværende greens lever ikke op til målsætningen, idet de bl.a. ikke er ensartede og ligeværdige med greens 
på de nye huller, ligesom de gamle greens kræver mere pasning, vand og gødning for fortsat at have den gode 
nuværende vækst. 
 
Da vi indtil videre ikke kan og vil tillade spil på de gamle greens om vinteren vil vi opretholde vores Combibane 
samt vinterbane med vintergreens.  
 
5. green har i flere år været af en dårligere kvalitet end de øvrige gamle greens på grund af fugt og lysforhold. 
Det må formodes, at denne green lever på lånt tid. Greenen er sat under skærpet tilsyn, og det tilstræbes, af 
økonomiske hensyn, at bevare green længst muligt. 
 

3.2 De 9 nye huller 
 

3.2.1 Status 
 
Greens er etableret i 2004 og vækstjord overholder USGA-kravene. Alle greens er effektivt drænede. Græsset 
er en blanding af hvene og rødsvingel. Da opbygningen af og græssammensætningen på de nye greens er 
afgørende forskellig fra de gamle huller, vil plejen også være forskellig.  
 
For ikke at risikere at få en kvalitetsforringelse, som vi har set på de gamle greens, vil plejeprogrammet fra 
start være intensivt i henhold til anbefalinger fra div. eksterne eksperter. Vi vil reagere resolut med ændringer 
af plejen, hvis der skulle vise sig en tendens til forringelse af kvaliteten herunder især forholdene omkring 
rodudvikling, sammensætning af græssorter og størrelse af filtlag. 
 

3.2.2 Målsætning 
 
Målsætningen for greens på de 9 nye huller er at: 
 

 Greens skal være ensartede 

 Greens skal være hårde, jævne og middelhurtige (stimpmeterværdi ca.8 fod, svarende til 2,4 m) så vidt 
muligt afpasset de gamle greens 

 Græsset skal være i vækst i den væsentligste del af sæsonen 

 Greens behandles i 2014 på samme måde som beskrevet under de 18 gamle huller 

 Greens skal være sunde for bl.a. at reducere forbruget af pesticider, gødning og vand til vanding 

 Græs på greens skal fortrinsvist bestå af ædelgræsser 

 Greens vil ikke blive sat op specielt til turneringer 
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3.2.3 Pleje 
 
Opbygningen af de nye greens er meget forskellig fra de gamle greens.  
For at opnå den bedst mulige pleje, blev der efter etableringen udarbejdet et forslag til plejeplan af Martin 
Petersen, hvilken blev brugt som udgangspunkt de første år.  
 
Fremadrettet: 
 

 Klippes 5 - 7 gange om ugen i vækstsæsonen. Alternativt klippes 5 - 6 gange og tromles eller anvendes 
”poa buster ”1 gang. Der skal dog være græs at klippe, hvorfor klipningen i ydersæsonen reduceres i 
forhold til højsæsonen 

 Klippes i 4,5-6,0 mm afhængigt af tidspunktet på sæsonen således, at klippehøjden er højest i 
ydersæsonen (især først på sæsonen) 

 Vandes så lidt som muligt, for at fremme hvene / rødsvingel i forhold til 1-årigt rapgræs. Dette forøger 
også hårdheden af greens 

 Behandles efter behov med ”Poa buster” som alternativ til prikning, og tromles 

 Forsøget fra 2010/2011 videreføres således: 
o Hver 2. uge prikkes og topdresses 9 greens. Dette udføres på 9-hullers sløjfen, hvilket giver en 

6-ugers turnus for alle greens 
o Greens på alle 27 huller topdresses hver 2. til hver 4. uge med et tyndt lag topdress. Dette 

udføres på ugens 18-hullers bane 
o Greens eftersås to gange årligt 
o Vertidræningen fortsætter i 2013, specielt forår og efterår 

 Gødes hver 2. uge efter behov og gødningsplan. Der gødes svarende til ca. 60-80 kg N pr. år 
Gødningsplanen vurderes løbende og justeres sådan, at vi i videst muligt omfang fremmer de 
eksisterende, såede græsser (hvene og rødsvingel) 

 Huller flyttes tirsdag, onsdag og fredag samt på alle turneringsdage 
 

3.2.4 Målemetoder 
 

 Som angivet under målemetoder for de gamle greens 

 Det skal tilstræbes, at hastigheden på gamle og nye greens er ens 

 Det tilstræbes ligeledes, at hastigheden på greens øges langsomt til den årlige åbne turnering og til 
klubmesterskaberne 

 

3.2.5 Anlægsarbejder 
 
Der forventes ingen anlægsarbejder ud over almindelig vedligeholdelse inden for en overskuelig fremtid. 
 

3.3 Par 3 banen (Pay & Play) 
 

3.3.1 Status 
 
Greens på Par 3 banen (Pay & Play) er etableret i 1990 og består af push-up greens etableret af den 
forhåndenværende jord opblandet med sand og organisk stof. Greens er ensartede og hårde. Martin Petersen 
har analyseret sammensætningen af vækstjorden på greens, og kornkurven viser, at de har en endnu dårligere 
sammensætning end de gamle greens. Det er derfor næsten uundgåeligt, at de bliver komprimerede med 
tiden. Vi topdresser i næsten samme omfang som på de gamle huller, hvilket også uundgåeligt vil medføre, at 
vi får dannet en lagdeling som på de gamle huller. Det er derfor et spørgsmål om tid, før de skal lægges om. 
Plejen kan udskyde dette tidspunkt, men vil medføre øget tid til pasning. 
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Græsset består af etårigt rapgræs, hvene og rødsvingel. Det tidligere plejeprogram er som udgangspunkt lig 
programmet på den store bane, men i praksis er der ikke prikket i samme omfang som på den store bane. Da 
der spilles på greens hele året er det ikke muligt at gennemføre vertidræning.  
Der er derfor sket en løbende komprimering af greens. 
 

3.3.2 Målsætning 
 
Målsætningen for greens på Par 3 banen (Pay & Play) er at: 
 

 Greens skal være ensartede og ligeværdige med de store huller. Greens skal være ca. halv størrelse af 
den store bane men nye opbygget efter samme principper (USGA-anbefalinger) 

 Greens skal være hårde, jævne og middelhurtige (stimpmeterværdi minimum 7 fod, svarende til 2,1 m) 

 Græsset skal være i vækst i den væsentligste del af sæsonen 

 Greens skal være spilbare året rundt dog undtaget tidsrum med sne og hård frost 

 Greens skal være sunde for bl.a. at reducere forbruget af pesticider, gødning og vand til vanding 

 Græs på greens skal fortrinsvist bestå af ædelgræsser. 
 

3.3.3 Pleje 
 
For at holde bedst muligt liv i greens, er plejen af Par 3 banen (Pay & Play) principielt den samme som de 18 
gamle huller: 
 

 Klippes 4 gange hver uge, klippes ikke i weekends 

 Prikkes 2 -3 gange årligt med 10 mm massive piber 

 Vertikalskæres 2-3 gange i løbet af sæsonen 

 Klippes i 4,0 – 5,0 mm afhængigt af tidspunktet på sæsonen således, at klippehøjden er højest i 
ydersæsonen 

 Vandes så lidt som muligt for at forøge hårdheden af greens 

 Gødes efter behov og gødningsplan 

 Huller flyttes 2 gange om ugen 
 

3.3.4 Målemetoder 
 

 Vækst vurderes visuelt 

 Hastighed måles med stimpmeter 

 Behov for vanding, gødning og pesticidbehandling vurderes løbende 
 

3.3.5 Anlægsarbejder 
 
En revideret lokalplan blev vedtaget af byrådet, den 3. maj 2006. 
Den nye lokalplan åbner mulighed for, at der kan etableres tre nye huller i den nordvestlige del af området. 
Dette vil gøre det muligt at nedlægge nogle af de huller, der ligger midt i området sådan, at risikoen ved spil 
bliver reduceret.  
Der vil således fortsat alene være 9 huller på den udvidede par-3-bane. 
 
Foranstående omlægning og udvidelse af Par 3 banen (Pay & Play) udføres, når økonomien tillader det. 
Arbejderne ville i første omgang bestå i etablering af de tre nye huller og måske også en omlægning af øvrige 
greens med vækstjord, der overholder USGA-kravene. Greens tilsås med hvene/rødsvingel.   
 
Alle greens etableres i ca. halv størrelse af green på den store bane og etableres med vandingsanlæg.  
Arealet er endnu ikke opmålt og formelt overdraget.  
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4 Teesteder og forgreens 
 

4.1 De 18 gamle huller 
 

4.1.1 Status 
 
Teesteder på de gamle huller er etableret som push-up 
ved anvendelse af den jord, der var på stedet, 
suppleret med sand og organisk materiale. Visse af 
teestederne er noget ”rundryggede” og ujævne. Det er 
især visse af dame-teestederne, der har en dårlig 
kvalitet. Teestederne på især par-3-hullerne er relativt små, hvorfor de af og til ser noget hærgede ud. 
Generelt har teestederne p.t. ikke den kvalitet, som vi gerne vil have. 
 
Forgreens er generelt af god kvalitet, men er dog lidt hullede visse steder. Hvis greens omlægges vil forgreens 
også blive omlagt. 
 
Nyt teested på 5. hul blev etableret i 2006. 
I 2009 blev der på 3. hul etableret et nyt hvidt teested for at forlænge hullet. 
Af samme grund blev 2. hul forlænget fra hvid tee ved at benytte et tidligere anlagt teested. 
På 2. hul blev der tillige i 2009 etableret et nyt gult vinterteested. 
Gule teesteder på hullerne 1 og 2 blev ændret i foråret 2013. På hul 1 blev teestedet flyttet frem og på hul 2 
blev det flyttet tilbage. 
 

4.1.2 Målsætning 
 
Målsætningen for teestederne på de gamle huller er, at de skal være: 
 

 Jævne, vandrette (flade) og lette at sætte tees i 

 Veldrænede 

 Præsentable 

 Bevoksede med ædelgræsser 
 

4.1.3 Pleje 
 
Den anførte målsætning medfører at plejen af teesteder og forgreens intensiveres som følger: 
 

 Klippes to til tre gange om ugen i 8-10 mm. Afklippet græs opsamles og fjernes 

 Vertikalskæres, prikkes, topdresses og eftersås tre til fire gange i løbet af sæsonen 

 Teestedsmarkeringer flyttes hver dag i sæsonen 
 
Der bliver gjort forsøg med forskellige udformninger af forgreens med hensyn til klipning og udformning: 
 

 Ved greenbunkers klippes forgreens helt ud til bunkerkanten 

 Gødes efter behov i henhold til analyser og gødningsplan 

 5. forgreen klippes længere ud, så den evt. kan anvendes som en provisorisk green 
 

4.1.4 Målemetoder 
 

 Vækst vurderes visuelt 

 Behov for vanding, gødning og pesticidbehandling vurderes løbende 
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4.1.5 Anlægsarbejder 
 
Som tidligere omtalt har teestederne ikke alle steder den kvalitet, som vi ønsker. Vi har derfor to muligheder. 
Vi kan topdresse dem voldsomt, så vi i løbet af en årrække får et overlag af vækstjord svarende til vækstjorden 
på greens, eller vi kan omlægge dem med vækstjord. Da der ikke er problemer med dræningen af teestederne 
vil vi intensivere plejen.  
 
I visse tilfælde, vil der dog ske omlægning, når det passer ind i de øvrige arbejder. Omlægning gennemføres 
efter behov og slitage. Nye teesteder etableres som på de nye huller for så vidt angår størrelse, udformning, 
materiale og græstyper. 
 
Etableret nyt hvidt teested på hul 4 er udsat indtil videre. 
 

4.2 De 9 nye huller 
 

4.2.1 Status 
 
Teestederne er nyetablerede og store. Græsset kom generelt godt fra start allerede i 2004.  
Der har vist sig problemer med at få græs til at retablere sig. 
Eftersåning med en af de nye rajgræstyper er en mulighed, der blev påbegyndt afprøvet i 2011. Forsøget er 
positivt og videreføres. 
I efteråret 2011 blev der etableret et nyt hvidt teested på 16. hul. Teestedet blev forsynet med rullegræs fra 
egen mark i foråret 2012. Teestedet blev taget i brug i foråret 2012. 
Samtidig rykkedes gul tee tilbage til tidligere hvidt tee´s placering. 
 
Ændring af teesteder / bunker på hul 14, blev behandlet i baneudvalg og bestyrelse i foråret 2013 og 
beslutningen om, at der udføres et nyt rødt teested, 10 til 15 m foran det tidligere så gammel rød teested 
fremover anvendes til gul tee ligeledes, blev ligeledes gennemført i foråret 2013. 
 

4.2.2 Målsætning 
 
Som beskrevet under de 18 gamle huller. 
 

4.2.3 Pleje 
 
Som beskrevet under de 18 gamle huller. 
 

4.2.4 Målemetoder 
 
Som beskrevet under de 18 gamle huller. 
 

4.2.5 Anlægsarbejder 
 
Der forventes ingen anlægsarbejder i plejeplanens planperiode på eksisterende teesteder. Det kan dog ikke 
udelukkes, at der kan vise sig uhensigtsmæssige konstruktioner i forbindelse med spillet eller det daglige 
arbejde, men det regnes for hørende ind under driften. 
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4.3 Par 3 banen 
 

4.3.1 Status 
 
Teestederne på den eksisterende par-3-bane er små. Da de fleste af spillerne på banen er uøvede, og da banen 
er hårdt belastet, er resultatet, at teestederne ser noget hærgede ud. Vi forsøgte os i 2004 med et teested af 
kunstgræs på hul 1 (4 x 4 m kunstgræs iblandet sand i en træramme), hvilket faldt heldigt ud. Teestedet kan 
spilles af både øvede og uøvede spillere (det letter især spillet for de uøvede) og det er forholdsvist let at 
sætte tees i kunstgræsset, forudsat at man anvender korte tees.  
I 2009 blev kunstgræsmåtten på 1. hul udskiftet med en ny. 
 
I forbindelse med omlægning af Par 3 banen (Pay & Play) vurderes, om alle teesteder skal udføres med græs 
eller med kunstgræs. 
Græsteesteder vil kræve store teesteder, da der næster overalt bliver spillet med jern. 
 

4.3.2 Målsætning 
 
Ifølge målsætningen skal teestederne på Par 3 banen (Pay & Play) være: 
 

 Jævne, vandrette (flade) og lette at sætte tees i 

 Veldrænede 

 Præsentable 
 

4.3.3 Pleje 
 

 Klippes 2-3 gange om ugen i 10-12 mm. Afklippet græs opsamles og fjernes 

 Forgreens klippes med en runde (ca. 1,5 m) 

 Teestedsmarkeringer flyttes 2-3 gange om ugen i sæson 
 

4.3.4 Målemetoder 
 

 Vækst vurderes visuelt 

 Behov for vanding, gødning og pesticidbehandling vurderes løbende 
 

4.3.5 Anlægsarbejder 
 

 Alle forgreens omlægges også i forbindelse med omlægningen af greens. 

 Vedrørende teesteder, se sidste bemærkning under pkt. 4.3.1 
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5 Fairways 
 

5.1 De 18 gamle huller og Par 3 bane (Pay & Play)  
 
5.1.1 Status 
 
Martin Petersen og Chris Haspell har – begge før 2006 – 
undersøgt fairways på de gamle huller. Konklusionen af 
disse undersøgelser er, at der findes filtlag i store områder, 
og at fairways generelt er komprimerede. Derudover består 
græsset primært af etårige græstyper. Disse forhold medfører, at græsset kommer i vækst senere i forsæsonen 
end tilfældet ville være, hvis disse forhold ikke var til stede. Gødningsniveauet er generelt tilfredsstillende. Vi 
må formode at forholdene er de samme på Par 3 banen (Pay & Play), hvorfor de efterfølgende vurderinger og 
tiltag også dækker Par 3 banen (Pay & Play). 
 
Hvis vi vil hæve eller bare fastholde standarden af vores fairways, herunder have stærkt og sundt græs, skal vi i 
henhold til Martin Petersens rapport af 19. april 2004 foretage en vedligeholdelse, der bl.a. omfatter 
vertikalskæring i foråret og efteråret med opsamling af løst materiale. Derudover skal vi vertidræne i 20-30 
cm’s dybde.  
 
Vi købte i 2002 en strigle, som har vist sig effektiv til at rive op i det løse materiale i toppen af fairways, ligesom 
den tidligere blev anvendt i forbindelse med eftersåning. Den kan dog på ingen måde erstatte hverken 
vertikalskæring eller vertidræning. Til gengæld er striglen god til at løfte vandrette overfladiske udløbere, lige 
som den driller ukrudt med store blade lidt.  
 
I foråret 2012 er indkøbt en ny Verti Drain med lange spyd til behandling af fairway. 
 
Fra 2010 påbegyndes følgende yderligere behandling af fairways: 
 

 Vertidrænes 1-2 gange årligt 

 Vertikalskæring (udført i 2011 og 2013) udførtes ikke i 2012, med vi håber at der igen fra 2014 bliver 
økonomi til denne fairway-behandling 

 Eftersåning (udført i 2011) udførtes, som følge af besparelser, ikke i 2012 og 2013, og heller ikke i 
2014. I 2015 vil vi af samme årsag begrænse indsatsen til udsatte steder på banen 

 Alene fairway på hul 8 blev eftersået i 2013 
 
Vi købte i 2004 to nye fairwayklippere, som er i stand til at klippe tættere og mere jævnt end de gamle. 
Derudover kan vi klippe på skrå, hvilket fuldstændigt har fjernet det ”vaskebræt”, som vi tidligere havde på 
især 19. og 20. fairway. Desværre har de en tendens til at lægge græsset i klumper når det er vådt.  
 
Bortset fra et par mindre områder vander vi minimalt på de gamle fairways. Det fremmer indholdet af 
ædelgræsser herunder især rødsvingel. Når man ikke vander, vil fairways være meget forskellige over året 
afhængigt af væksten i græsset og naturlig nedbør. 
Der har været tørkeproblemer på 3. fairway, men fra sæsonstart 2009 er fairway flyttet ned i dalen og 
problemet syntes løst.  
 
Vi forsøgte i 2003 med en maskine, der dybde-vertikalskar samtidig med at det materiale, der blev fjernet fra 
dybden, blev anvendt til topdressing for at forsøge at gøre fairways mere jævne. Desværre viste det sig, at 
maskinen ikke kan anvendes på stenede jorder, hvorfor den er uanvendelig på vores bane. 
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Vi har i visse områder prøvet os frem med isåning af småbladet kløver. De bedst etablerede områder er 
teesteder på hul 4 og et bånd på tværs af 4. fairway, men der ud over er der sået kløver på 6. fairway og på det 
nye hul 1 (i skoven).  
Erfaringerne blev ikke gode og forsøget stoppede i 2008. 
 
Vi vil i 2015 vurdere og derefter justere udformningen af en række fairways. 
 
Da nogle fairways, specielt på hullerne nr. 8, 9, 19 og 20, er meget vandlidende, specielt i ydersæsonerne, 
påbegyndte vi fra foråret 2007 at spille på en 18-hullers bane, kombineret af de tørreste huller fra de 3 sløjfer.  
Dette er blevet godt modtaget af medlemmerne, hvorfor denne Combibane, spillet til sommergreen, er blevet 
en fast del af vort golfanlæg i ydersæsonerne. Vinter greens bliver nu fortrinsvis anlagt på fairway og 
vinterbanen følger Combibanen.  

 
 
 

5.1.2 Målsætning 
 
Vores målsætning for fairways på de gamle huller og på Par 3 banen (Pay & Play) er, at de skal være: 
 

 Jævne med sundt græs 

 I vækst så tidligt som muligt i forsæsonen 

 Fremmende for spillet, hvilket vil sige, at det skal være muligt at gennemføre de relevante slag fra 
fairway. Det opnås bl.a. gennem en lav klippehøjde og ved at græsset er opretstående, så bolden 
bæres oppe 

 Fri for generende filtlag men med en god turf 

 Bevokset primært med ædelgræsser 
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 Afspejlende for de naturlige forhold på de forskellige tider af året 
 

5.1.3 Pleje 
 
Det efterfølgende plejeprogram vil medvirke til at komme tættere på vores målsætning.  
Hvis målsætningen skal opnås, er det vores vurdering, at fairways skal vertidrænes 1 til 2 gange om året, 
ligesom der skal vertikalskæres og eftersås om efteråret.  
 
Plejen på fairways gennemføres med følgende aktiviteter: 
 

 Klippes 2 -3 gange om ugen (afhængig af vækst) og klippehøjden hæves til 15-20 mm højde. (Par 3 
banen (Pay & Play) klippes 2 gange om ugen) Fairway på hullerne 8, 9, 19 og 20 skal klippes 3 gange 
om ugen 

 Mellem fairwaybunkers og fairway klippes en omgang med Proflex-klipperen i 25-30 mm højde og 
fairway klippes ind til denne klipning 

 Gødes 4 gange om året med gennemsnitligt ca.80 til 100 kg/N/år. Der gødes i nødvendigt omfang med 
fosfor, kalium, magnesium og mangan 

 Strigles 3-4 gange årligt 

 Vertidrænes minimalt grundet besparelser. 

 Vertikalskæres fremadrettet 1 gang årligt, dog ikke i 2015 af mangel på timer. 

 Eftersås fremadrettet 1 gang årligt med en rødsvingel-blanding 

 Der vandes ikke før der er fare for, at græsset kan tage varig skade 

 ”Dårlige” områder oprettes 

 Ukrudt bekæmpes med de til rådighed værende lovlige midler 

 Gåsebiller og stankelbenslarver bekæmpes med de til rådighed værende lovlige midler, i nødvendigt 
omfang 

 

5.1.4 Målemetoder 
 
For at følge udvikling på fairways gennem sæsonen gennemføres følgende målemetoder: 
 

 Vækst vurderes visuelt 

 Sammensætningen af græssorter vurderes løbende ved bestemmelse af de fremherskende arter 

 Der udtages prøver for at vurdere filtlagets tykkelse 

 Behov for vanding, gødning og pesticidbehandling vurderes løbende 
 

5.1.5 Anlægsarbejder 
 
Der forventes ikke større anlægsarbejder på fairways på den store bane. Der kan dog forekomme mindre 
reparationer. Samt konvertering af fairwaybunker på hul 6 samt bunker bag green på hul 13 til græsbunkere. 
 
Fairways faconklippes som påbegyndt i 2007. 
 
På par 3 banen forventer vi, at der sker store ændringer så snart økonomien tillader det. Anlægsarbejderne vil 
også omfatte omlægning af fairways. Da vi ikke kender designet af den nye bane, kan vi heller ikke sige noget 
om omfang af anlægsarbejder. 
 
Efter at hvidgranen på hul 3er væltet i efterårsstormen, skal hele fairway-strækningen fra tee til green, 
revurderes i 2014. 
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5.2 De 9 nye huller 
 

5.2.1 Status 
 
De nye fairways udviklede sig tilfredsstillende i 2005. Martin Petersen udarbejdede et forslag til plejeplan for 
vedligeholdelsen af dem, og plejen fastlægges ud fra de anbefalinger, der ligger i planen.  
16. fairway har, især på bakketoppen for ringe græsvækst. Fairway her blev spiket og eftersået ekstraordinært 
i 2008 og 2013. 
Ligeledes er fairway på 1. hul, det sidste stykke før green i for dårlig vækst. Også det område blev behandlet og 
eftersået i 2013. 
Der følges fremadrettet op på specielt disse områder. 
 
Efter dogleg’et på hul 12 var der i venstre side været store problemer med at holde en ordentlig græsvækst, på 
grund af manglende vækstjord.  
I efteråret 2009/foråret 2010 blev der derfor her etableret et waste area. 
 
I et stort areal på fairway 15 i højre side efter dogleg’et var det meget vanskeligt at holde en god græsvækst.   
Derfor flyttedes i 2010 fairway en klippebredde mod venstre. (Mod øst). Dette har givet en mærkbar 
forbedring af 15. fairway. 
 

5.2.2 Målsætning 
 

 Vores målsætning for de nye fairways er at de skal være som beskrevet under de 18 gamle huller. 
 

5.2.3 Pleje 
 
I princippet vil fairways blive vedligeholdt på samme niveau som på de gamle huller.  
 
Som tilfældet er for de gamle fairways vurderer vi, at det er nødvendigt at foretage både vertikalskæring og 
vertidræning for at opnå og fastholde en god kvalitet på fairways.  
 
Plejen for de nye fairways er i øvrigt som beskrevet for de 18 gamle huller. 
 
Dog skal fairways 1, 16 og 17 vandes i tørre perioder for at få græsset i god vækst. 
 

5.2.4 Målemetoder 
 
For at følge udvikling på fairways gennem sæsonen gennemføres målemetoder som beskrevet for de 18 gamle 
huller. 
 

5.2.5 Anlægsarbejder 
 
Der forventes ingen anlægsarbejder, men der kan forekomme reparationsarbejder, hvis der skulle vise sig 
uhensigtsmæssige forhold, herunder f.eks. områder, der er komprimerede, hvilket kan medføre behov for 
løsning i form af vertidræning. 
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6 Semirough 
 

6.1 Status 
 
Semirough er generelt af en god kvalitet. Vi må dog 
formode, at der lige som på fairways er områder med 
et omfattende filtlag og komprimering. Det må 
endvidere antages, at græsset også i disse områder 
primært består af etårige typer, hvilket er med til at 
reducere kvaliteten. 
Der indkøbes i 2014 en ”nyere” semirough-klipper af 
ca. samme model som den eksisterende. 
 

6.2 Målsætning 
 
Vores målsætning for semirough er, at den skal: 
 

 Være jævn med sundt græs 

 Være i vækst så tidligt som muligt i forsæsonen 

 Være fremmende for spillet, hvilket vil sige at det skal være muligt at gennemføre de relevante slag 

 Være fri for generende filtlag 

 Være bevoksede primært med ædelgræsser 

 Afspejle de naturlige forhold på det pågældende tidspunkt af året 
 
På sigt vil det være ønskeligt med et second cut i en højde mellem fairway og semirough. 
 

6.3 Pleje 
 
Plejen af områder med semirough gennemføres med følgende aktiviteter: 
 

 Semirough klippes i 2 klippebredder (ca. 10 m) ca. 1 gang om ugen (50 – 55 mm højde) i sæsonen 

 Første to cut af semirough på hullerne 8, 9, 19 og 20 klippes (om nødvendigt) 2 gange om ugen. Øvrige 
semirougharealer på disse huller klippes 1 gang om ugen 

 I 2012 forsøgtes det, at foretage 1. runde klipning i semirough (nærmest fairway) med Proflex-
klipperen i 25-30 mm højde. Fremover fortsættes denne klipning omkring greens, men ikke ved 
fairway 

 Gødes ikke 

 Vandes ikke 
 
På lidt længere sigt vil det sandsynligvis være formålstjenligt at foretage en vertikalskæring og en vertidræning 
af semiroughområderne, især på de gamle huller, i stil med de tiltag, som er beskrevet under fairways 
Omfanget vil dog være mindre end tilfældet er for fairways 
 

6.4 Målsætning 
 
For at følge udvikling på områder med semirough gennem sæsonen gennemføres følgende målemetoder: 
 

 Vækst vurderes visuelt 

 Sammensætningen af græssorter vurderes løbende ved bestemmelse af de fremherskende arter 
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6.5 Anlægsarbejder 
 
Vi forventer ingen anlægsarbejder. Det kan dog evt. blive nødvendigt at løsne jorden i visse områder med 
komprimering på de nye huller.  
 
Når Par 3 banen (Pay & Play) omlægges vil områder med semirough også blive omlagt i nødvendigt omfang. 
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7 Rough 
 

7.1 Status 
 
Rough på de gamle huller er generelt af god kvalitet. 
På de sydligste huller er roughen let og bevokset med 
primært rødsvingel og hvene, som er de naturlige 
græstyper i området.  
Rough på bl.a. hul 19 og 20 er dog for kraftig. Da disse 
er anlagt på lerbund og i perioder er vandlidende, er 
der sandsynligvis ikke det store at gøre ved det, 
hvorfor vi har valgt at klippe hele roughen som 
semirough i 50-55 mm højde i de områder. Vi 
forventer samme problemer med kraftig rough på 
visse områder på de nye huller. 
 

7.2 Målsætning 
 
Målsætningen for roughen er at det skal: 
 

 Være let at finde bolden så spillet ikke sinkes unødigt 

 Medføre en straf på ca. ½ slag 

 Være med til at understrege det enkelte huls design, hvilket opnås gennem en kombination af klippet 
og uklippet rough 

 Medvirke til at fremme det naturlige element og dyrelivet på banen 
 

7.3 Pleje 
 
For at opnå den anførte målsætning gennemføres følgende pleje på områder, der er udlagt som klippet rough: 
 

 Klippet rough klippes efter behov og aftale i 100 mm højde 

 Rough vandes, gødes og sprøjtes ikke 

 På hullerne 8, 9, 19, 20, på visse områder på hullerne 13 og 14 og på begge sider af hul 24, klippes 
næsten alt rough som semirough i 50-55 mm højde på grund spillets afvikling og af kraftig vækst i 
græsset 

 På par 3 banen må rough alene findes i begrænsede mængder. Noget bibeholdes, for at understrege 
det enkelte huls omfang 
 

På grund af miljøstyrelsens politiske mål om, at pesticidforbruget helt skal udfases, kan det komme på tale at 
udplante solitære træer i roughen i betydeligt større omfang end tilfældet er i dag. Det vil give os mulighed for 
at slå græsset oftere, samtidigt med at straffen ved skæve slag vil blive bibeholdt. Resultatet af at slå græsset 
oftere vil være at reducere mængden af ukrudt i roughen og dermed mindske mængden af ukrudt (primært 
mælkebøtter) på resten af banen, hvilket vil reducere behovet for sprøjtning. 
 
I årene 2012 og 2013 har vi arbejdet med at fastlægge områder med helt uklippet rough.  
Det vurderes fortsat løbende, om områder der ”ikke er i spil” kan fremstå helt uklippet og upasset og uden 
opstammede træer. Dette vil medvirke til at give banen mere karakter og være en miljømæssig fordel for 
banens vilde planter og for dyrelivet. 
Dette vil i 2015 blive vurderet og justeret i forbindelse med udformningen af fairways. 
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7.4 Målemetoder 
 
For at følge udvikling på områder med rough gennemføres følgende målemetoder: 
 

 Vækst vurderes visuelt 
 

7.5 Anlægsarbejder 
 
Der forventes ingen anlægsarbejder i roughen. 
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8 Bunkers 
 

8.1 Status 
 
Bunkers på de gamle huller er til dels og vil fortsat blive 
omlagt løbende. Det skyldes blandt andet, at nogle bunkers 
har haft en uhensigtsmæssig facon for en rationel 
vedligeholdelse.  
Princippet har de seneste år været, at vi, også for at lette 
vedligeholdelsen, har etableret flere og flere bunkers med 
relativt flade sider dog således, at bolden normalt ikke vil 
blive liggende i græsset, men løbe ned i bunkeren.  
 
Sand i bunkers er kilde til en evig diskussion. Vi forsøger at have en forholdsvis fast bund med et løsere 
overlag.  
Bunkers på de nye huller er etableret med en anden type sand, end den vi hidtil har brugt.  
Der blev i 2011 udført forsøg med to forskellige sandtyper i øvelsesbunkeren ved indspilsgreenen. Herigennem 
blev det vedtaget, at al sand i bunkers fremover skal være ”den lyse type”, som er fra Dan Sand type rød 
bunkersand. 
 
Forsøget i 2010 med håndrivning af den yderste kant, hele vejen rundt langs bunkerkanten blev en stor succes 
og indbragte stor ros til banepersonalet. Skal denne håndrivning fortsætte, må det ske med hjælp udefra, da 
der ikke er ledige timer til arbejdet i greenkeepernes dagligdag. 
 
I efteråret 2005 blev der etableret en ny bunker på 4. hul, lige før skoven til venstre før green. 
I efteråret 2008/foråret 2009 blev der etableret 4 nye bunkers på 3. hul, samtidig med at fairway blev lagt ned 
i dalen i højre side. 
 
I efteråret 2009/foråret 2010 blev der anlagt tre nye fairwaybunkers på 19. hul og på 26. hul blev der anlagt en 
ny fairwaybunker for at forskønne banen. 
 
Mellem sæson 2010 og 2011 etableres ny bunker ved green på hul 22. 
Mellem sæson 2011 og 2012 er der etableret to nye små bunkers på 9. hul. 
Forkant bunker på hul 12 blev i foråret 2012 gravet fri, så bunkers kan ses fra teestederne 
I 2015 vil 2 bunkere blive konverteret til græsbunkere. Det drejer sig om fairwaybunker på hul 6 og bunkeren 
bag green på hul 13. 
 

8.2 Målsætning 
 
Det er sat følgende målsætning for bunkers: 
 

 Bunkers skal have en udformning og en sandtype sådan, at de medfører et rimeligt leje 

 Der skal arbejdes hen imod, at sand i bunkers skal være ens over hele banen og af den type, som blev 
vedtaget ved afstemningen i 2011 

 Bunkers skal være bevoksede med græs på bunkerkanter, klippet som semirough 

 Bunkers skal være velholdte hvilket vil sige, at de skal være revne og kanter skal være slået/skåret 

 Skal så vidt muligt være en naturlig del af landskabet og indpasses i landskabet 

 Fairwaybunkers udføres med forholdsvis lave kanter i spilleretningen, medes greenbunkers udføres 
med stejlere og højere kanter mod greens 
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8.3 Pleje 
 
Der foretages følgende pleje af vores bunkers: 
 

 Bunkerkanter klippes 1-2 gange hver 14. dag i semiroughhøjde og skæres efter behov 

 Bunkers forsøges renset med en specialrive 

 Rives 1 - 2 gange pr. uge 

 Efterfyldes med sand efter behov 

 Der skal arbejdes imod, at sandkvaliteten i alle banens bunkers bliver ens 

 Bunkerkanter omlægges efter behov og aftale udenfor sæson. 

 Bunkers rives ikke i weekends. 

 Alt bunkerarbejde forsøges uddelegeret til andre end banepersonalet (fx frivillige) 
 

8.4 Målemetoder 
 
Der gennemføres følgende målemetoder for at sikre, at målsætningen overholdes: 
 

 Bunkers vurderes visuelt og sandlaget måles 

 Om nødvendig foretages kornkurveprøver for at opnå ens sand i alle bunkers 
 

8.5 Anlægsarbejder 
 
Bunkers vil blive renoveret i takt med at vi vurderer, at f.eks. bunkerkanterne ikke længere er præsentable, 
eller at vi kan gøre dem lettere at vedligeholde. Ikke alle bunkers lever p.t. op til målsætningen, så vi omlægger 
så mange, som tiden tillader det. 
 
Greenbunkers på de nye 9 huller skal med tiden søges gjort dybere, eller med opbygninger med variation mod 
green, så bolden ikke alle steder kan puttes op. 
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9 Træer og beplantninger 
 

9.1 Status 
 
Jorden, som banen er etableret på, er meget forskellig, 
hvorfor vækstbetingelserne også varierer meget. I visse 
områder er betingelserne særdeles gode (f.eks. på de 
gamle huller 8, 9, 19 og 20), medens jorden flere steder 
på den sydlige del af vort anlæg, bestemt ikke fremmer 
væksten af træerne.  
 
Vi har nogle halvgamle meget geometriske beplantninger 
etableret samtidigt med hullerne fra 1990. Derudover har vi midt i 1990-erne plantet grupper af 3 træer, især i 
rough på de sydligste huller. Endelig foretog vi forsøgsmæssig en flytning af 6-8 m høje træer fra de 
eksisterende beplantninger. Erfaringerne med plantning af grupper af større træer er ikke lige god alle steder. 
Mange af træerne er meget lang tid om at etablere sig, og ser sølle ud i flere år. Det kunne dog se ud til, at de 
fleste kommer, hvis vi bare har tålmodighed.  
 
Derudover etablerede vi i foråret 2005 nye beplantninger på de nye huller. 
Disse nyplantninger (med hegn om) blev renholdt med en kemisk behandling i en kort årrække på ca. 3 år efter 
beplantningen. 
 
Da banen er etableret på jord lejet af Viborg Kommune, bliver beplantningen diskuteret med jævne 
mellemrum med kommunen. I forbindelse med etablering af de nye huller er der udarbejdet en 
beplantningsplan som efterfølgende er godkendt af Viborg Kommune. 
 
Træerne omkring 26. greens og en god del af den vestlige ende af skoven bag greenkeepergården i plantagen 
væltede i stormen i januar 2005.  
 
I efteråret 2008 forsøgte vi med et medlemsarrangement kaldet ”Plant dit eget træ dag”. Det var en lille 
succes, hvor der mellem hullerne 23 og 25 blev plantet nogle og tyve frugttræer samt et asketræ. På 8. hul 
blev der plantet et bøgetræ. 
Som en lille opfølgning blev der i efteråret 2011 plantet tre frugttræer overfor skovstien efter hul 17. 
 
I foråret 2009 blev rækken af hvidgraner i nord-sydgående retning, tværs over hullerne 3, 4, 24 og 25 fældet, 
da de var blevet visne og uskønne. 
 
I efteråret 2009 blev der plantet en del selvgroede træer fra området i dogleg’et på hul 22 samt en større del 
mellem hul 3 og 4. 
 
På de nye huller blev læhegn af tjørn samt skovbryn ryddet for hyldebær og lignende, i efteråret 2009. 
 
Trådhegnet ved hullerne 13 og 14 blev fjernet i foråret 2012 og om efteråret flyttet til abildgården mellem 23. 
og 25. hul.  
I efteråret 2012, blev gravhøjen ved hul 15 (Krathøje) ryddet for buske og småtræer, efter aftale med Viborg 
kommune. 
 
Trådhegnet mellem hullerne 12 og 15 fjernes i foråret 2013. 
Under november stormen ”Bodil” i 2013 gik det hårdt ud over banens træer. 
Blandt andet væltede de sidste østrigske fyr bag 26. green og den fritstående hvidgran på 3. huls fairway. 
I efteråret 2013 blev der plantet bøgetræer mellem 4. fairway og 3.tee, for at beskytte teestedet. ligeledes 
blev der plantet bøgetræer mellem fairway 7 og 18. 
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9.2 Målsætning 
 
Målsætningen for træer og beplantning er, at de skal: 
 

 være naturlige for området 

 bestå af træer, som er almindeligt forekommende i området 

 være nemme at finde golfbolde i, når beplantninger er i nærheden af spilleområder 
 

9.3 Pleje 
 
Plejen, som hovedsageligt forsøges uddelegeret til frivillige, i beplantningen vil bestå af følgende tiltag: 
 

 Klipning af græs mellem træer udføres i den udstrækning tiden tillader dette  

 Opstamning således, at bolde let kan findes 

 Udtynding for at fremme udviklingen af blivende træer i den enkelte bevoksning 

 Regulering af bevoksninger således, at de ikke fremstår geometriske i formen 

 Pleje af de nye beplantninger foretages i henhold til aftale 

 Der plantes nye solitære træer i semirough og rough, med en afstand af 5 – 10 m, når der er midler til 
det 

 Mekanisk pleje skal udføres, hvor dette er muligt 

 Der efterplantes med selvsåede træer i nyplantninger 

 Der efterplantes / nyplantes ligeledes med selvsåede træer på aftalte steder overalt på banen, når og 
hvis der findes kapacitet hertil 

 Frugttræerne, plantet i efteråret 2008, tilses for evt. nødvendig vanding 

 Invative plantearter såsom gyvel og glansbladet hæg skal holdes under opsyn og må ikke få lov at 
brede sig uhæmmet 

 

9.4 Målemetoder 
 
For at følge udviklingen af beplantninger gennemføres følgende målemetoder: 
 

 Vækst vurderes visuelt 
 

9.5 Anlægsarbejder 
 
Vi vil i et vist omfang foretage nyplantning af træer for at banen til stadighed skal fremstå naturlig. De 
eksisterende beplantninger plejes således, at de fremstår så naturlige som muligt. 
 
Nyplantningerne på de nye 9 huller skal løbende efterplantes fortsat med fundne selvsåede træer fra området, 
ligesom der i bør plantes flere træer i højre side af hul 12. 
 
Vi skal overveje, om vi skal plante i forbindelse med etablering af den nye par-3-bane. 
 
Det skal ligeledes overvejes, om der nogle steder på golfbanen, som befinder sig udenfor sædvanlige 
spilleområder, skal tilvejebringes en lav buskbeplantning af hensyn til områdets fugle- og dyreliv. 
 
Træfalder bag green 26 medfører, at hele området skal nytænkes, når der er ryddet op efter stormfaldet. 
 
”150” m træerne” vurderes ligeledes i 2014, om træerne skal udskiftes eller helt fjernes, efter at alle huller nu 
har fået etableret 150 m pæle. 



 

Strategi- og pasningsplan 2015 Side 27 

 
Mellem hul 26 og drivingrange tyndes der ud i den eksisterende beplantning, så græs mellem træerne kan 
maskinklippes (og range-boldene opsamles). 
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10 Træningsfaciliteter (drivingrange, indspilsgreens, puttinggreen m.v.) 
 

10.1 Status 
 
Vores træningsfaciliteter består af følgende elementer: 
 

 Puttinggreen ved klubhuset  

 Træningsbunker og indspilsgreen 

 Drivingrange med udslag både fra nord og syd 

 Øvelsesområdet ”Parken” 
 
Vores puttinggreen er gammel og etableret som push-up green 

af det forhåndenværende materiale opblandet med sand og 
organisk materiale. Den er sur/vandlidende og ofte angrebet af 
sneskimmel, hvilket i perioder har gjort spil umuligt i længere perioder. Hastigheden og layout svarer ikke til 
forholdene på den store bane.  
Efter at træet mod syd er blevet fældet, har det dog givet mere lys og luft til græsset. 
 
Indspilsgreen mellem parkeringspladsen og drivingrange blev nedlagt i 2009. 
Arealet reguleres og tilsås og anvendes indtil videre som reserveparkeringsplads. 
 
Vores gamle indspilsgreen har en jævn og tilfredsstillende overflade men er plaget af et tykt filtlag. Der ud over 
ligger den klemt, så det er svært at indøve lidt længere indspil. 
 
Træningsbunkeren er stor og af en god kvalitet. 
 
Drivingrange er udstyret med måtter af god kvalitet, og det er muligt at slå bolde fra begge ender af 
drivingrange. Der bliver slået ganske mange bolde ud (op til 10-12.000 stk. pr. dag), hvorfor det er umuligt at 
slå fra et sammenhængende græstæppe gennem hele sæsonen. På drivingrange findes bl.a. en bunker til 
træning af slag fra fairwaybunkers og en forhøjning, til træning af slag fra skrå lejer. 
 
I 2015 indkøbes nye afstandsmarkeringer til drivingrangen. 
 
I 2009 blev der udlagt måtter i den sydlige ende af drivingrange, så udslag også kan ske herfra i større omfang 
end tidligere. 
 
I øvelsesområdet ”Parken” blev der i 2009 opbygget 2 stk. indspilsgreen i områdets vestlige ende, udført ved 
en intensiv topdressing. 
Disse green er forsynes med vandingsanlæg. 
Herudover etableredes et antal bunkers i området, placering efter aftale med træneren. 
I 2013 blev der opsat 50m, 100m og 150m afstandspæle på begge sider af fairway, til midte green. 
 

10.2 Målsætning 
 
Målsætningen for træningsfaciliteterne er: 
 

 Kvaliteten af anlæggene skal være lig tilsvarende anlæg på den store bane så træningen bliver 
realistisk 

 Størrelsen skal være sådan, at det normalt er muligt at træne uden den store ventetid 

 Det skal være muligt at træne alle slag, som forekommer på den store bane 

Frivillige i aktion med flisearbejde 
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10.3 Pleje 
 
Plejen af træningsområderne vil bestå af følgende tiltag: 
 

 Puttinggreen og indspilsgreens plejes som greens på de gamle huller og det tilstræbes, at 
boldhastigheden er som på banen 

 Drivingrange klippes én gang om ugen ifølge aftale med træneren 

 Øvrige faciliteter vedligeholdes som de tilsvarende elementer på den store bane 

 Træningsområdet i øvelsesområdet Parken klippes som fairway, dog klippes den yderste kant som 
semirough 

 

10.4 Målemetoder 
 
Følgende målemetoder gennemføres for at følge udviklingen: 
 

 Vækst græsset vurderes visuelt 

 Hastighed på puttinggreen måles med stimpmeter. Der fortages lejlighedsvis måling af hastigheden 

 Behov for vanding, gødning og pesticidbehandling vurderes løbende 
 

10.5 Anlægsarbejder 
 
Vi analyserer løbende mulighederne for at forbedre træningsfaciliteterne. Det vil i de fleste tilfælde medføre, 
at der skal gennemføres anlægsarbejder. Hvilke der står først for afhænger af, hvilke tiltag der i det hele taget 
gennemføres i området omkring klubhuset/træningsfaciliteter. 
 
Puttinggreen er som tidligere nævnt af dårlig kvalitet. Vi håber derfor at den kan omlægges i den nærmeste 
fremtid. 
 
Udviklingen af øvelsesområdet ”Parken” fortsætter i samarbejde med træner i det omfang, tid og økonomi 
tillader. 
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11 Veje og stier 
 

11.1 Status 
 
Adgangsvejen er asfalteret og er etableret med 
bump. 
 
Parkeringspladsen er etableret med stabilgrus.  
I 2008 blev der på parkeringspladsen opsat pæle til 
markering af båsene for at optimere udnyttelsen af 
parkeringspladsen. 
 
Vi har et begrænset antal stier på banen. Disse er forsynet med græs, stenmel og flis. 
 

11.2 Målsætning 
 
Der er følgende målsætning for veje og stier: 
 

 Veje og stier skal fremstå i god stand herunder fri for ukrudt 
 

11.3 Pleje 
 

 Asfaltvejen lappes, hvis der skulle opstå skader 

 Parkeringspladsen jævnes efter behov. Ukrudt fjernes mekanisk eller med brænder 

 Stier af stenmel vedligeholdes mekanisk med specialredskab.  

 Stier med flis efterfyldning efter behov 

 Stier med græs klippes som fairway og eftersås med robuste græsarter 
 

11.4 Målemetoder 
 
Der gennemføres følgende målemetode: 
 

 Veje, parkeringsplads og stier inspiceres løbende visuelt 
 

11.5 Anlægsarbejder 
 

 Stier, der ikke kan holdes med græs, anlægges med stenmel 

 Der er udarbejdet et forslag til adskillelse af parkeringspladsen mod klubhuset med bede af pur, 
tilsvarende de øvrige bede på parkeringspladsen. Dette bed skal hæves en kantstenshøjde mod 
gangarealet foran klubhuset, for at forhindre, at vand fra parkeringspladsen løber ned foran klubhuset. 
Forslaget ønskes gennemført så snart økonomien er dertil 

 Stierne, der fra parkeringspladsens såvel øst- som vest-ende fører op til øvelsesområdet, består at 
stenmel. Hver gang det kar regnet kraftig forårsager regnen store skylrender, med store 
retableringsomkostninger til følge. Stenmelet ønskes udskiftet med en mere stabil, fast belægning, 
som f.eks. DOB-Biobit, som kendes fra andre golfbaner. (F.eks. Århus Ådal) 

 Græsparkeringsarealet mellem parkeringspladsen og drivingrange færdiggøres med regulering og 
tilsåning til anvendelse som ekstra parkeringsareal 

 Der etableres en trappe fra grusparkeringspladsen til græsparkeringspladsen, ud for den eksisterende 
sti midt på parkeringspladsen 
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12 Søer 
 

12.1 Status 
 
Vi har tre større søer på banen. Disse har ikke den store 
vandstand (1-4 m), og vandstanden er noget varierende 
over året. 
Søerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Søerne er næringsrige (eutrofe) og der findes en 
bredzone bestående af siv og tagrør. Pil indvandrer 
løbende. Der findes en del fugle (bl.a. blishøns, svaner, 
ænder, fiskehejre og lappedykkere, ligesom en isfugl er set) og fisk i alle søer. 
 
Nogle gule iris blev i efteråret 2009 flyttet fra søen ved hul 8 til søerne ved hullerne 19 og 20. 
 
22. jan. 2010 meddelte Viborg kommune tilladelse til at fjerne en del piletræer i søerne, dels ved hul 8 og dels 
ved søen ved par-3 banen. 
Dette arbejde må kun udføres i vinterperioden, hvorfor det blev udført mellem sæson 2010 og 2011.  
18. aug. 2011 meddelte kommunen tilladelse til at fjerne træer på hele sydsiden af søen nærmest klubhuset. 
Dette arbejde blev udført i foråret 2012. 
19. sep. 2011 meddelte kommunen tilladelse til at uddybe og udvide den lille sø ved green 19 og tee 20. Dette 
arbejde blev udført mellem sæson 2012 og 2013. 
 

12.2 Målsætning 
 
Der er følgende målsætning for søerne: 
 

 Søer skal fremstå som naturlige for det område, som banen er beliggende i 

 Dyre- og plantelivet skal fremmes og være naturligt for denne type søer 
 

12.3 Pleje 
 
Der foretages følgende pleje af og ved vores søer, hovedsageligt ved frivillige: 
 

 Mindre træer (primær pil) på bredderne fjernes løbende, så bredder fremstår med en bevoksning af 
siv og tagrør, specielt skal søbredden på hul 8 friholdes for pil og anden træbevoksning. 

 Nogle områder ved søerne friholdes løbende for dunhamre, siv og tagrør 

 Arealer nærmere end 10 m fra søerne gødes og sprøjtes ikke 

 Der foretages ingen egentlig pleje af søerne herunder heller ingen uddybning 

 Der foretages ingen fodring af fugle og fisk 
 

12.4 Målemetoder 
 
Der gennemføres følgende målemetoder for at sikre, at målsætningen overholdes: 
 

 Søer inspiceres visuelt for iværksættelse af nødvendige arbejder 
 

12.5 Anlægsarbejder 
 
Der er ikke planlagt anlægsarbejder ved søerne.  
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13 Henvisningsskilte, markeringer, boldvasker, bænke, toiletbygninger m.v. 
 

13.1 Status 
 
Teestedsmarkeringerne er nye ligesom ca. halvdelen af 
bænkene.  
Boldvaskerne på de nye huller er også nye fra 2005-
sæsonen.  
 
I 2007 blev der på alle par 4 og par 5 huller, midt på 
fairway, etableret afstandsmarkeringer, af ”pop up” 
typen, i 50, 100,150 og (på par 5 hullerne) 200 m afstand 
fra greenmidte. 
Placeringen af disse afstandsmarkeringer blev justeret i 
2008, hvor afstandene blev opmålt med GPS. 
 
Nye, store henvisningsskilte mellem hul 12 og 13 samt hul 22 og 23. 
 
Nye teestedsmarkeringer til afløsning af hvid/gul/blå/rød.  
 
Toiletbygningerne blev behandlet med Gori i sommeren 2009. 
 
Udskiftning af plader om vandhazarder til røde og gule pæle blev udført i 2010. 
 
Mellem sæson 2011 og sæson 2012 er skraldespandene på banen ændret, så vi kan igangsætte sortering af 
affald på banen fra 2012-sæsonen.  
Vi kan igangsætte sortering i flasker, dåser og restaffald, som hidtil har været én fraktion. Med det nye system 
vil vi kunne forøge genbrug af affald fra banen. 
 
I 2012 blev der i siden af fairway etableret 150-m afstandsmarkeringspæle. 
I 2013 blev der i siden af fairway etableret 100-m afstandsmarkeringspæle. 
 

13.2 Målsætning 
 
Det er målsætningen at baneelementerne: 
 

 Skal fremstå pæne og i god stand 

 Altid skal opfylde formålet, uden at 
skæmme unødigt i landskabet 

 

13.3 Pleje 
 
Der foretages følgende pleje af vores 
baneelementer, hovedsageligt udført af frivillige: 
 

 Malede/olierede elementer opfriskes, 
når dette er nødvendigt 

 Nye opsatte trykimprægnerede hvide pæle holdes malet i hele deres udstrækning 

 Elementer, der ikke er pæne og i god stand, udskiftes løbende 

 De nye skilte, der er udført af lærketræ, skal vedligeholdes med Gori eller lignende 

 Tilsvarende skal skraldespande, bænke og toiletbygninger vedligeholdes med Gori eller lignende 
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13.4 Målemetoder 
 
Der gennemføres følgende målemetoder for at sikre, at målsætningen overholdes: 
 

 Baneelementer vurderes visuelt 
 

13.5 Anlægsarbejder 
 
Der foretages en løbende udskiftning i takt med, at de bliver slidte eller går i stykker.  
 
Hele banen blev i 2010 luftfotograferet til brug for den nye baneguide. 
Det er intensionen, at henvisningsskilte på teestederne udskiftes i 2014, til et udseende, svarende til 
luftfotografierne i baneguiden.  
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14 Golfbanens fremtidige udvikling 
 

14.1 Status 
 
De fleste hovedelementer i golfklubbens Udviklingsplan 2007 – 2016 er stort set udførte. 
 
Der mangler: 
 

1. Etablering af nyt hvidt tee på 4. hul  
2. Etablering af ny 5. green, når det bliver nødvendigt 
3. Etablering af nyt par 3 hul mellem nuværende hul 24 og 25 
4. De af pkt. 3 afledte arbejder 
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14.2 Ændret hulforløb 
 
Ved etableringen af det nye hul, vil der blive et par 3 hul i overskud på den blå sløjfe. 
 
Dette kan løses på mindst to forskellige måder: 
 

1. Nuværende huller nr. 21 og 22 sammenlægges til et nyt par 5 hul. 
Med eksisterende gul tee 21 og eksisterende green 22, vil dette hul få en længde på ca. 450 m. Nyt rød 
tee bør etableres.  
Herved får vi tre par 5 huller på blå sløjfe og dermed par 37, men der er ingen naturlov, der tilsiger, at 
par skal være 36 på 9 huller. 
Skulle par 36 være et stort ønske, kan hul 25 afkortes, til et par 4 hul. 
Med denne løsning bevares eksisterende hul 27, som mange medlemmer er glade for. 

 
2. Dette forslag går ud på at nedlægge hul 27. 

Blå sløjfe skal efter denne ide starte fra et nyt teested, placeret i nærheden af lockerrummene, til 
nuværende 21. green. 
Herefter spilles hullerne 22, 23, 24, det nye par tre hul, 25 og 26. Herfra spadseres ned til 19. tee og 
19. spilles på normal måde. 
Afslutningshullet på blå sløjfe bliver nu hul 20, men med green placeret, hvor nuværende 27. green 
findes.  Green skal bygges om, så den placeres nærmere søen, og med fald mod spilleretningen og 
mod søen. 

 
Dette indebærer, at elitespillerne, der 
skal på i to slag, skal spille over søen til 
green. 
Vi andre kan spille over søen som vi 
gør nu, og derefter dreje til venstre og 
spille ind i 3. eller 4. slag. 

 
 
 
Der er ingen grund til at lægge sig fast på 
løsningsforslaget nu, da det af økonomiske 
grunde ikke bliver foreløbig, at denne rokade 
skal gennemføres. 
 


