
 

NOTAT 

Dato: 10-10- 2020 

Ref. ABP 

Brøndby Golfklub 

Banen netop nu. 

 

Greens: 

Standen på greens er i klar fremgang. Det meget fine program i kører på greens med topdressing 
og luftning har gjort, at greens i dag ser meget bedre ud end de har gjort længe. Massiv 
eftersåning med de rigtige græssorter har hjulpet på klargøring til pesticidfri pleje. 

Forstå vigtigheden af disse opgaver her: 

Flit i greens 

Hvorfor skal greenen luftes? 

Sådan laver vi en fantastisk putting overflade 

  

Tees: 

Her er der også fin fremgang, lidt mindre ukrudtstryk. Her er der et par tees som skal rettes i 
løbet af en periode, ellers fremstår de som de skal, husk at fastholde det gode luft og sand 
program. 

 

https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/side46-51_0.pdf
https://www.danskgolfunion.dk/video/hvorfor-skal-greenen-luftes
https://www.danskgolfunion.dk/video/s%C3%A5dan-laver-vi-en-fantastisk-putting-overflade


 

 

Fairways: 

På fairway synes jeg klart at der er behov for en opgradering. Her tænker jeg på en justeringen af 
gødning og luftningsprogram, samt striglings program. Når i kører pesticidfri, skal i opjustere på 
det område, ellers kan det blive svært at holde ukrudt væk fra fairways. 

 

Minimering af bredbladet ukrudt på hyppigt klippede græsarealer 

Bunkers og stier 

Her er der også mulighed for forbedring med renovering af bunkers og stier på banen. Her 
tænker jeg at der er muligheder for at forbedre kvaliteten. 

   

 

Fremtidens indsatsområder: 

Her bør I se på investeringer i strigle til fairway . Der findes mange modeller, tal med din 
forhandler. 

en fairwaylufter  vil kunne lejes, men er nok billigere at eje en på sigt.  

 

http://www.sterf.org/Media/Get/2450/minimering-af-bredbladet-ukrudt-dansk-160512.pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TZWrVSFu3Hw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Y61SpOGLLt8


 

Mere tilførsel af gødning i løbet af sæsonen gerne 80 til 100 kg N. 

På sigt bør I se på muligheden for fairway vanding. Så i kan imødegå de klimaændringer der 
måske ligger ud i fremtiden, og optimere kampen mod ukrudtsplanter. 

 

 Der vil kunne laves opsamling af søer så I kan udnytte vandet derfra. 

Mandskab: 

Her bør I optimere 3 mand på en bane som kræver så meget maskine behandling. Det burde 
være højere f.eks. mere gødning på fairway skal der bruges flere timer. Ligesom mekanisk 
behandling i fremtiden vil også trække hårdt på timeregnskabet. Derfor er det noget I skal se på, 
hvis I skal kunne håndtere de miljøkrav I har.  

Banen er en rigtig god golfbane, bynært og god placering. Det er en bane som har gode 
udviklingsmuligheder særdeles også med branding af den økologiske forretningsmodel. 

 

 

 

 

 

 
Med Venlig Hilsen 
Allan Brandt  
DGU 
Banekonsulent . 
 

 

https://videntjenesten.ku.dk/park_og_landskab/genanvendelse_af_organiske_restprodukter/spildevand_slam_og_regnvand/videnblad_07.03-04/

