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Viborg Golfklub – Rapport om vinterspil på sommergreens 

Medlem af Viborg Golfklub, Henrik Marager (HM), bad primo 2019 om, at der på klubbens ordinære 

generalforsamling i marts 2019 blev behandlet et forslag om at åbne for spil på sommergreens i 

vinterperioden, når der ikke er frostvejr. Et sådant spørgsmål om drift kan ikke afgøres på en 

generalforsamling, men er en bestyrelsesafgørelse. Mellem HM og klubformand Mogens Andersen (MA) 

blev der indgået aftale om, at spørgsmålet skulle tages op og belyses i et særudvalg, der kan komme med 

en indstilling til bestyrelsen. Til udvalget blev udpeget HM, MA, klubbens næstformand Verner Veedfald 

(VV), chefgreenkeeper Per Knudsen (PK), bane- og miljøudvalgsformand Uffe Steffensen (US) og bane- og 

miljøudvalgsmedlem Karen Søegaard (KS) (biolog med mangeårig forskning i græs på Forskningscenter 

Foulum), 

Udvalget var indkaldt til møde 21. juni 2019, hvortil DGU’s banekonsulent Thomas Jepsen (TJ) var indkaldt. 

HM måtte melde afbud, men efter aftale med MA blev mødet gennemført alligevel. Ud over de fornævnte 

deltog endvidere og bane- og miljøudvalgsmedlem Hanne Tolstrup (HT). Hensigten med mødet var at 

belyse fordele og ulemper ved at holde sommergreens åbne om vinteren, således at bestyrelsen får et 

velbelyst grundlag at træffe afgørelse på.  

 

Oplysninger og tilkendegivelser fremkommet på mødet: 

Indledningsvis bemærkes, at der overalt i golfverdenen er enighed om, at sommergreens aldrig må 

benyttes i frostvejr, hvilket også lægges til grund af udvalget. 

Som udgangspunkt vil det være attraktivt for klubmedlemmer og greenfeegæster at spille på sommer-

greens i stedet for de provisoriske vintergreens, dels på grund af selve spiloplevelsen, dels på grund af 

muligheden for handicapregulering. Ud over medlemmernes større spilleglæde noteres på positivsiden 

også klubbens mulighed for at få øgede greenfeeindtægter.  

Sidstnævnte skønnes dog at være af begrænset størrelse af følgende årsager: 

• Om vinteren er antallet af spilletider begrænset af de færre lyse timer, og Viborg Golfklubs egne 

medlemmer benytter erfaringsmæssigt en stor del af spilletiderne, og det vil øges med spil til 

sommergreens. 

• Greenfeegæster må antages i vidt omfang at være spillere fra XL-samarbejdet, der ikke betaler 

greenfee, eller fra klubber med halvprisaftaler.  

• Vejrforholdene begrænser antallet af greenfeegæster (mere end det begrænser medlemmernes 

spil). 

Antallet af runder spillet af klubmedlemmerne og af ikke mindst medlemmer fra XL klubber, der ikke har 

åbne sommergreens, vil forøges og give større pres på banen og forøget slid på greens, hvorved bemærkes, 

at det ikke vil være muligt at holde mere end 18 huller åbne (combibanen) som følge af vandlidende huller, 

ikke mindst hul 8, 9 og 19.  

 

TJ oplyser, at det ikke generelt kan anbefales eller frarådes at spille på sommergreens om vinteren. 

Vurderingen afhænger af jordbundsforhold og greens opbygning. Som udgangspunkt vil greens opbygget 

efter USGA principper (hvor greens bl.a. lagopbygges med et underliggende drænsystem til at opfange 
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store nedbørsmængder) være bedre egnet end push-up greens (tilstedeværende jord skubbet op som 

green). [I Viborg Golfklub er der USGA greens på rød sløjfe (- hul 10 og 18) samt på hul 1 og 7, mens alle 

øvrige er push-up greens]. Push-up greens er mere udsatte for fugt, og når våde greens benyttes, 

komprimeres underlaget til skade for græsset. Slid på greens om vinteren øger risiko for svampeangreb. 

Greens, der har været benyttet om vinteren, vil først opnå en tilfredsstillende tilstand op til en måned 

senere end ellers. Man skal være opmærksom på, at nok kan USGA greens klare sig bedre, men de 

umiddelbart tilgrænsende græsområder, hvor færdsel naturligt koncentreres, vil om vinteren blive udsat 

for belastning i form af komprimering med deraf følgende øget risiko for skader, bl.a. svampeangreb. 

KS uddyber disse oplysninger som følger: 

Græssets celler består af en hård cellevæg og et celleindhold med alt det levende. Hvis der bliver frost og 

der dannes iskrystaller i cellen, kan cellevæggen sprænges og cellen dør. For at undgå det, laver vores 

græsser en vinterhærdning om efteråret, hvor de producerer ’kølervæske’, som bl.a. er nogle organiske 

forbindelser. På den måde kan de overleve vinteren. Denne hærdning forsvinder igen, når foråret nærmer 

sig, og græsset igen skal til at vokse. Græsset er her uden hærdning mere følsomt overfor frostskader. I det 

tidlige forår er græsset særlig svagt. Jorden er kold og rødderne meget lidt aktive, mens toppen har meget 

varierende vækstforhold. Det giver en disharmoni mellem top og rod. Græsset på greens er især følsomt, 

fordi både top og rod er meget små, og der er meget lidt ophobet energi (en slags sukker). Græssets 

hjerteskud er derfor dårlig beskyttet. 

Tråd ligesom mekanisk belastning gennem vinteren og det tidlige forår kan smadre mange celler – både 

generelt men især i forbindelse med frost. De små greenplanter er af ovennævnte grunde især følsomme. 

De har ikke ressourcerne til hurtigt at reetablere vævsmateriale.  

På greens er sneskimmel en svamp, som giver runde døde pletter. Ligesom for tråd har sneskimmel en 

større ødelæggende effekt på greens end på fairway. Greens sprøjtes i det sene efterår for at slå sporer 

ihjel. Sporerne er kimen til nye svampeangreb. Efter sprøjtning bliver der ikke gået eller kørt på greens før, 

det igen bliver forår. Herved hindres, at sporer fra fairway bliver slæbt ind på greens via sko og dæk. Hvis 

der derimod spilles på greens gennem vinteren, vil denne overslæbning forekomme, hvilket vil give en 

væsentlig øget risiko for sneskimmel på greens. Sneskimmelpletterne på greens vil først være helt 

repareret sent forår/tidlig sommer.  

 

PK og US har foretaget beregninger/vurderinger af, hvilke ekstraordinære foranstaltninger, der kræves for 

at benytte sommergreens om vinteren. 

Ideelt set bør greens forberedes for vinterspil, bl.a. gennem en topdressing, der beskytter greens (men ikke 

giver ideelle spilleforhold). Endvidere kræves ekstraordinære foranstaltninger om foråret, for at gøre 

forholdene acceptable. Der skal bl.a. ekstra propprikkes og eftersås. 

Viborg Golfklub har 4 fuldtidsansatte samt 2 deltidsansatte greenkeepere. Der udføres herudover frivilligt 

arbejde i nogen omfang. To greenkeepere har andre faguddannelser (tømrer- og maskinuddannelser), og 

anvender disse uddannelser som led i ansættelsen. Staben må anses at være en på en minimums-

normering. Greenkeeperne har over sæsonen en del overarbejde, som afspadseres i den del af året, hvor 

sommergreens normalt er lukket, det vil sige 4 måneder fra december til marts. 

Såfremt sommergreens skal anvendes til vinterspil, skal der benyttes personale til 
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• ekstraordinær behandling af greens før vinter 

• skifte af hulplacering 1-2 gange ugentligt i vinterperioden 

• klipning af greens, skønsmæssigt 2-3 gange i vinterperioden (temperaturafhængigt) 

• vagtordning for at sikre, at greens lukkes og genåbnes i forbindelse med frostvejr 

• snoreafspærring af greens opsættes og nedtages i forbindelse med perioder med snedække på 

banen, skønsmæssigt 3-4 gange i løbet af vinteren* 

• ekstraordinær forårsklargøring af greens 

[*Viborgs Golfklubs bane er beliggende på kommunalt ejet jord, og banen benyttes til skiløb, når der er 

snedække. Det kan klubben ikke forbyde. Skiløb hen over greens er ødelæggende pga. komprimering, 

hvorfor greens afspærres med snore opsat på stålstænger.]  

Den arbejdstid, som greenkeeperne skal benytte i løbet af en 4 måneders vinterperiode, skal enten 

honoreres eller afspadseres. Afspadsering er imidlertid ikke en mulighed, da der ikke kan undværes 

greenkeepertimer i sommersæsonen. Honorering vil derfor skulle ske til overtidsbetaling. 

De ovennævnte foranstaltninger er beregnet til at kræve omkring 500 arbejdstimer. Hertil kommer udgifter 

til maskinbrug og eftersåning. Samlet vil de ekstraordinære omkostninger være i en størrelsesorden ikke 

under 150.000 kr. 

PK og US tilføjer, at der må forventes at gå op til måned længere inden greens opleves som tilfredsstillende 

set i forhold til, at greens har været vinterlukket. Man kan derfor ikke se bort fra negative reaktioner og 

kritik af greens – og sådant indtryk kan desværre leve længere tid. 

Viborg, den 11. juli 2019 

Uffe Steffensen 

 

Kilder: 

Sterf (Den skandinaviske græs og miljø forskningsfond) – Faktablad om vinterspil på sommergreens. 

Greenkeeperen (Danske Greenkeeperes magasin) – Nr. 4/2010, artikel ”Skal greens lukkes for vinterspil” 

 

 


