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Referat fra møde den 19. juni 2018 
     
Til stede: Uffe Steffensen – udvalgsformand (US) 
 Per Knudsen – chefgreenkeeper og udvalgsmedlem (PK) 
 Mogens Andersen – klubformand og udvalgsmedlem (MA) 
 Niels Erik Hansen – pro og udvalgsmedlem (NEH) 
 Hanne Tolstrup - udvalgsmedlem (HT) 
 
Afbud: Ole Riger Kusk – udvalgsmedlem (ORK) 
  
Dagsorden:  
 
1. Underskrift af referat fra sidste møde 
2. Golfsporet – får vi noget ud af det? (US og PK) 
3. Merit Turf forbydes – hvad med gåsebillerne (US og PK) 
4. Evaluering af banen i foråret/forsommeren (alle) – evt. en lille markvandring 
5. Eventuelt (alle) 
 
 
Ad 1. Underskrift af referat. 

Referat fra sidste møde den 13. marts 2018, der tidligere var godkendt via mails, blev 
underskrevet. 

 
Ad 2. Golfsporet – får vi noget ud af det? 

PK og US viste på en PC skærm de muligheder, som app’en GolfSporet giver klubben for at vurdere 
spillernes færden på banen og flowet i spillet. Det er muligt at filtrere de spor, som spillerne 
efterlader sig, på forskellige parametre som aldersgruppe, handicapgruppe og køn, ligesom der 
kan filtreres på tidsrum og på en blanding af parametrene. 

Ved en detaljeret analyse af resultaterne vil det være muligt at foretage tiltag, der kan optimere 
driften af og flowet på banen. Eksempelvis tyder de foreløbige resultater på, at den store 
fairwaybunker mellem hul 7 og hul 18 ikke er i spil, og hvis senere analyser bekræfter dette, vil 
bunkeren kunne sløjfes eller ændres til en græsbunker, hvorved der kan spares ressourcer på 
vedligehold af bunkeren.  

PK og US er tilfredse med de foreløbige resultater, som bekræfter at systemet er brugbart, og vil 
senere på sæsonen foretage mere dybtgående analyser. 

 
Ad 3. Merit Turf forbydes – hvad med gåsebillerne? 

Merit Turf, der er det eneste godkendte pesticid til bekæmpelse af gåsebiller, bliver fra 2019 
forbudt at anvende i hele EU. Årsagen er, at aktivstoffet er skadeligt for bier. Viborg Golfklub har 
tidligere anvendt midlet på greens, men har fra og med 2016 i stedet på forsøgsbasis vandet 
greens midt på dagen i gåsebillernes sværmningstid. Forsøget kører også i 2018 og forventes 
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fortsat de kommende år. Vi bruger lidt Merit Turf til f.x. bunkerkanter, men den mulighed ophører 
altså nu. 

US oplyste, at Dansk Golf Union følger forsøg i flere nord- og vestjyske golfklubber på at finde 
alternative bekæmpelsesmetoder. Der forsøges med mekanisk bekæmpelse, brug af nematoder 
(mikroskopisk små rundorme, der inficerer gåsebillelarver i jorden, så larverne dør), forsuret 
gødning og andre gødningsarter. DGU holder sig indgående orienteret om, hvorledes bekæmpelse 
sker på andre europæiske golfbaner – nematode anvendelse forsøges bl.a. i Holland – og DGU er 
parat til økonomisk at støtte forskning, hvis der er egnede projekter. Der er således fuld opmærk-
somhed på problemet, og vi vil nøje følge udviklingen, da gåsebilleangreb kan forårsage betydelige 
skader på banen. 

 
Ad 4. Evaluering af banen i foråret/forsommeren. 

MA oplyste, at banen ifølge Golfspilleren i Centrum i år bliver vurderet bedre end sidste år og at 
såvel medlemmernes som gæstespillenes bedømmelse af banen ligger meget højt i sammenligning 
med øvrige klubber i Danmark (blandt de øverste 20%). Der er (ikke overraskende) divergerende 
opfattelser af hastigheden på greens, hvilket bl.a. skyldes spillernes forskelligartede forventninger 
og ønsker, og at hastighed på greens typisk ændrer sig over dagen. 

Fra tid til anden kommer der beklagelser over skiltningen på banen med hensyn til vejvisning til 
næste hul, især overgangen fra en sløjfe til den næste. Problemet i førstnævnte henseende synes 
løst ved overgangen fra hul 22 til 23, mens der stadig er en udfordring fra hul 12 til 13 til trods for, 
at der er 3 skilte, der viser vej her. Især skiftet fra gul eller rød sløjfe til blå sløjfe kan volde pro-
blemer. Det aftaltes at søge det løst med mobil skiltning ved turnen mellem sløjferne. 

Der er rejst et sikkerhedsspørgsmål vedr. hul 6, idet udslag fra de bageste teesteder indebærer en 
risiko for, at bolde passerer gennem vegetationen ind til green på hul 2. Eneste mulighed for at 
eliminere/minimere risikoen vil være opsætning af net langs teestedets venstre side. Der blev ikke 
truffet beslutning, men spørgsmålet overvejes. 

MA nævnte i øvrigt, at klubben har fået flere forslag til baneændringer. Således er det blevet 
foreslået, at teested på hul 8 rykkes frem, således at langtslående spillere får mulighed for at slå 
over søen. I betragtning af, at banen nylig er blevet omratet, ligger et sådant forslag ikke lige for, 
men det vil indgå i de løbende overvejelserne om baneændringer. MA nævnte i den sammenhæng 
et ældre forslag om omlægning af nuværende hul 20 således, at green til dette hul bliver 
nuværende hul 27’s green. Hul 27 nedlægges og erstattes af et par 3 hul mellem hul 24 og 25. Hul 
19 gøres til hul 26, og hul 20 til nyt hul 27, hvorved man opnår, at man fra cafeens terrasse kan 
følge spillet på afslutningshullet 27. Dette forslag involverer en del økonomi og er derfor ikke 
ganske aktuelt, men heller ikke skrinlagt. 

Endelig drøftedes drivingrange, nærmere bestemt at få befæstet området vest for de overdæk-
kede teesteder med fliser/sten og få udlagt udslagsmåtter. PK vil få undersøgt økonomien i et 
sådant projekt, herunder muligheden for at få involveret frivillig arbejdskraft. NEH foreslog, at 
flagene på drivingrange erstattes med store skilte, der tydeligt viser afstandsmålene. Skiltene 
skulle i givet fald placeres midt ned gennem rangen, hvilket forventeligt vil minimere problemet 
med vildfarne rangebolde på hul 26. Der var enighed om, at forslaget er godt, og økonomien 
undersøges ligeledes af PK. 

PK oplyste, at han har haft møde med kommunens skovfoged Inger Astrup, og hun vil sørge for, at 
det areal, der er tiltænkt til udvidelse af par 3 banen, vil blive afsat således, at klubben kan gå i 
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gang med at bearbejde jorden m.v. Da der er tale om et større projekt for omlægning af par 3 
banen, kan det ikke forventes fuldført inden for de nærmeste år. 

PK nævnte atter sit forslag om at plante træer langs Kjeldvej ved hul 12. Der er enighed om, at det 
er en god ide. Detaljer skal aftales med kommunen, og PK kan iværksætte projektet, når økono-
mien og tiden tillader det. 

 
Ad 6. Eventuelt. 

Der blev ikke drøftet yderligere emner. 

************ 

 

 

 

Per Knudsen  Mogens Andersen  Niels Erik Hansen 
 
 
 
Ole Riger Kusk  Hanne Tolstrup Uffe Steffensen (referent) 
 


