
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

BANERAPPORT 
HOLBÆK GOLFKLUB, 14. MAJ 2018 



 

 

INTRODUKTION 
Mødedato og tidspunkt:  9. maj 2018, kl. 11.00-14.00 

Deltagere:   Søren Andersen, Chefgreenkeeper, Holbæk Golfklub, HGK 

  Jan Kipling, Baneudvalgsformand, HGK 

  Karsten Vase Jensen, Baneudvalgsmedlem, HGK 

  Henrik Dohrmann, Baneudvalgsmedlem, HGK 

  Thomas Jepsen, Banekonsulent, DGU  

 

Formålet med dagens møde var primært at foretage en gennemgang af 18-hullers banen og tilvejebringe 
input til udviklingsindsatser for golfklubben.  

 



 

 

RÅDGIVNING 
Golfbanen stod for årstiden flot, især når det tages i betragtning, at der kun er fire greenkeepere til at løfte 
opgaven. Det blev nævnt, at den største kvalitetsmæssige udfordring var langsomme greens. Herudover 
kunne det konstateres, at der rundt om på anlægget var slidte områder omkring greens og tees, baneudstyr 
(skilte, boldvaskere, mm.) trænger til en kærlig hånd og ja, greens var en anelse ujævne og beskedne i 
hastighed.  

 

Emner 
Emner som berøres i det følgende: 

• Udviklingsplan 
• GOLFsporet  
• Bedre udnyttelse af greenkeepernes kompetencer og tid 
• Slidte områder 
• Anlæggets identitet og design 
• Leasing 

 

Udviklingsplan 
Alt, hvad der beskrives og anbefales i den følgende tekst bør indgå som en del af en helhedsorienteret 
udviklingsplan for anlægget. Nogle emner er hurtige og lette at gøre noget ved, mens andre er 
ressourcekrævende både tids- og mandskabsmæssigt samt økonomisk. Den fremadskuende udviklingsplan, 
som hviler på en grundig status, er det perfekte redskab til at prioritere mellem en lang række opgaver og 
derved skabe den bedst mulige udvikling for HGK indenfor klubbens rammer. Herved undgås også dyre, 
frustrerende og tidskrævende ad hoc opgaver ligesom der skabes en rød tråd i udviklingen. 

DGU har i samarbejde med Købehavns Universitet udviklet en folder om, hvordan golfklubber kan arbejde 
systematisk med udviklingsplaner. Til folderen er der også udviklet en praktisk skabelon, som er lige til at skrive 
ind i. Se folder og skabelon her: https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/baneudvalg 

Vælger HGK at tage fat i arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan, står jeg naturligvis til rådighed for 
sparring og rådgivning.  

 

GOLFsporet  
Vi talte under banevandringen omkring de mange klippeopgaver, som over de sidste par år er blevet udvidet. 
Der klippes i dag en bredere spillekorridor (fairways, semirough og klippet rough) ligesom der klippes under 
træer. Vi talte også i specifikke områder om, hvorvidt klipningen skulle udvides yderligere!  

Med hjælp fra DGU’s nyudviklede app GOLFsporet kan HGK tracke sine golfspillere og derved opbygge et 
datagrundlag, der viser, hvordan anlægget benyttes. Data kan bl.a. bruges i dialogen og beslutningen om, 
hvordan de forskellige klippeopgaver skal tilrettelægges – altså hvor skal der klippes og hvor er der plads til 
mere natur. Alt i alt er formålet at skabe en endnu bedre spilleroplevelse uden at gå på kompromis med 
vigtige faktorer som flow på banen. 

Læs om GOLFsporet her: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/golfsporet 

 

  



 

 

Bedre udnyttelse af greenkeepernes kompetencer og tid 
Fire ansatte greenkeepere i sæsonen er i underkanten ift. et anlæg af HGK’s størrelse og det ambitionsniveau, 
som jeg fornemmede italesat i løbet af mødet. Der burde nok nærmere være 5-6 mand i højsæsonen for at nå 
alle opgaver. I kan prøve at beregne jeres konkrete timeforbrug ved hjælp af det simple excel-skema, som jeg 
vedlægger denne rapport. Skemaet er allerede udfyldt med en ”gennemsnitlig klub”, så I skal redigere de 
forskellige værdier, så det passer med jeres arbejdsrutiner.  

Hvis økonomien er til det, vil der således være god ræson i at ansætte endnu en greenkeeper i sæsonen eller 
evt. en elev. Det vil kunne ses på kvaliteten af anlægget, hvis der tilføres ekstra hænder. 

Hvis ikke der er økonomi til hverken sommerhjælp eller elever, så bør I undersøge mulighederne for at 
effektivisere greenkeepernes arbejde, så I får en bedre udnyttelse af deres kompetencer og tid. Nedenfor 
nævnes nogle muligheder, som kan løfte kvaliteten: 

Omlægge pleje:  
Vi forventer at data fra GOLFsporet også kan bruges til en bedre udnyttelse af klubbens ressourcer. I eksemplet 
med tilrettelæggelse af klippeopgaver, kan det måske vise sig, at HGK klipper mere end det er nødvendigt for 
at fastholde flow og den gode oplevelse. Det betyder, at der ved at reducere tidsforbruget fra klippeopgaver 
kan flyttes ressourcer til anden pleje – f.eks. greens! Jo færre timer greenkeeperstaben skal bruge på 
klippeopgaver desto mere tid vil der være til andre mere krævende opgaver såsom luftning, skæring, 
topdressing og tromling af greens eller vedligehold af slidte områder.  

Lukket bane: 
Med mange golfspillere på banen tager opgaverne markant længere tid! Således kan en normal 2-timers 
opgave sagtens strække sig over 6 timer, hvis der er mange spillere på banen! Der er derfor rigtig meget 
effektivisering at hente i at holde banen lukket indtil f.eks. 11-12-tiden en dag hver anden uge. Det vil give 
plads til effektivt at få gennemført de større plejerutiner som vertikalskæring, hurtigprikning, topdressing, m.fl. 
med et højere interval end i dag og det vil give sunde og gode greens i fremtiden.  

Med den rigtige kommunikation, de rigtige maskiner og den korrekte udførelse af opgaverne er det også en 
rigtig smart metode ift. spillerne og deres tilfredshed. De vil altid komme til at spille på gode greens og faktisk 
ikke opleve generne ved at spille på f.eks. nyprikkede greens, idet opgaven er fuldført inden banen åbnes op. 

Det kan være svært at identificere det bedste tidspunkt på ugen for en sådan halv-dags lukning, endnu 
sværere at prioritere det og også rigtigt svært at kommunikere det – især til de klubber-i klubben og spillere, 
som berøres. Men der er masser af gode eksempler på, at det kan lykkes. Så søg evt. hjælp/inspiration fra 
klubber, som har indført dette.   

Ad hoc opgaver:  
Greenkeeperne er ansat til at passe golfbanen og har specielle kompetencer til dette. Men i rigtigt mange 
klubber er det også (blevet) greenkeepernes opgave at udføre en lang række ad hoc opgaver. Det kan være 
rense en stoppet vask, flytte et køleskab i klubhuset, skifte en lyskontakt, feje terrassen foran klubhuset, skifte 
dæk på medlemmernes biler, osv. og det kan ses ude på golfbanen for de opgaver tager samlet set ganske 
lang tid.  

Jo flere ad hoc opgaver I kan fjerne fra greenkeepernes bord, desto flere timer har de til rådighed ude på 
banen, hvilket afspejles i anlæggets kvalitet. Så anbefalingen er: sæt jer ned i fælleskab og få listet samtlige ad 
hoc opgaver i HGK og beslut så, om de skal løses af greenkeepere, frivillige i klubben eller indkøbt arbejdskraft 
som en VVS’er eller elektriker.  

Hver gang greenkeeperen skal løse en ikke-greenkeeper opgave, så forsvinder der altså timer fra plejen, hvilket 
matcher dårligt med ambitionsniveauet for klubben.  

  



 

 

Frivillige: 
HGK kan overveje at systematisere frivilligt arbejde i klubben i højere grad end i dag, f.eks. gennem 
rekruttering af en frivillige-koordinator. Der er således en række opgaver på anlægget, som de frivillige med 
lidt hjælp kunne tage sig af og derved frigive greenkeepernes tid til mere specialiserede opgaver. Det kunne 
f.eks. være tømning af skraldespande, renhold og vedligehold af baneudstyr, feje og luge terrasse, osv. Jeg er 
sikker på, at greenkeeperne kan sammensætte en liste af meningsfyldte opgaver.  
 

Slidte områder 
Flere steder på anlægget, især omkring greenbunkers, teesteder og broer, var der slidte områder med bar jord. 
Søren kunne fortælle, at de flere gange har forsøgt sig med at lufte og efterså de berørte områder, men at de 
hurtigt kommer tilbage til det slidte udseende. Det fortæller jo historien om, at der er usædvanlig megen trafik 
henover de områder og det vil GOLFsporet helt sikkert også kunne dokumentere.  

På den korte bane, så kræver vedligehold af disse områder markant mere pleje, ligesom det tilsyneladende i 
perioder er nødvendigt at dirigere færdslen udenom. På længere sigt er der 2-3 løsningsmodeller, som HGK 
kan gøre brug af: 

1) Klubben kan etablere græsarmering eller hybridgræs (dlf.dk og kunstgraes.dk) i de berørte områder, så de 
bliver mere robuste ift. trafik.  
2) HGK kan også arbejde med at fordele trafikken i et større område. Dette kræver små lokale afspærringer og 
kan sagtens kombineres med 1). 
3) På den helt lange bane kan HGK arbejde med at redesigne / omlægge anlægget omkring greens, bunkers, 
tees og overgange så det i højere grad er i stand til at håndtere den store mængde slid. 

 

Anlæggets identitet og design 
I forlængelse af ovenstående punkt 3), så kunne HGK på den lange bane overveje at få udarbejdet og 
gennemført en masterplan, der samler anlæggets identitet til en helhed samt tager bedre højde for at 
håndtere slid.  

Den nuværende bane er præget af at være etableret i to forskellige perioder af to meget forskellige arkitekter. 
Så I har de første 6 huller af Sederholm med hans lange smalle og store bunkers og smalle greens, som står i 
kontrast til det mere naturlige formsprog på de resterende huller. Den dygtige golfbanearkitekt vil helt sikkert 
kunne forene anlægget til et samlet hele og samtidig skabe et anlæg, som har behov for mindre pleje ved 
f.eks. at lave færre og mere plejevenlige bunkers samt have bedre plads til at afvikle trafik.  

 

Leasing 
Vi talte også kort om leasing, som er et komplekst emne. Hvis HGK ønsker at vide mere om leasing og om det 
kunne være vejen frem for klubben, så har DGU indgået en samarbejdsaftale med leasingkonsulent Kurt 
Nielsen, som kan levere uvildig rådgivning på området. Læs mere her: 
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/leasingkonsulent-kurt-nielsen 

 

  



 

 

AFSLUTNING 
Jeg håber, at den fremsatte rådgivning til HGK er relevant og brugbar ift. udvikling af HGK’s anlæg. 
Kommentarer og spørgsmål er altid velkomne og så håber jeg, at I også i fremtiden vil gøre flittig brug af 
DGU’s rådgivning. 

 

Bedste hilsner, 

Dansk Golf Union 

 

Thomas Hoffmann Jepsen 
Mobil: 5116 2695 
thj@dgu.org 

 

 


