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Ny medarbejder i greenkeepergården: 

I efteråret blev der fortaget en omstrukturering i 

greenkeeperstaben for at kunne gøre plads til ansættelsen af en 

mekaniker således vi fortsat er 5,9 årsværk i greenkeepergården. 

Driften af en moderne golfbane og den løbende vedligeholdelse 

af en maskinpark til ca. 9 millioner kræver en dygtig mekaniker 

og et velfungerende værksted.  Faciliteterne er nu på plads og d. 

3 februar 2020 tiltræder Marc Villebæk som 

mekaniker/greenkeeper i Søllerød Golfklub. Marc er 27 år og bor 

i Frederiksværk med sin familie. Han er uddannet 

entreprenørmaskine mekaniker med bredt kendskab til hydraulik 

og el, som er vigtigt for at kunne vedligeholde klubbens 

maskinpark. Marc vil få ansvaret for driften af værkstedet og 

vedligeholdelsen af maskinerne herunder bestilling af 

reservedele. Desuden vil Marc i højsæsonen også deltage i 

klippeopgaver på banen. 

Med ansættelsen af Marc har klubben fået en meget kompetent 

medarbejder som i høj grad vil være medvirkende til at vi 

fremadrettet kan løfte kvaliteten på banen.  

 

Greenkeepergården: 

Den nye flotte greenkeepergård blev taget i brug midt sommer og 

med en indflytning følger en masse praktiske opgaver. Nogle 

opgaver skulle løses med det samme for at driften kunne 

opretholdes, mens andre bliver løst ad hoc som vinteropgaver for 

mandskabet. Den faste stab bruger en del af vinterperioden til 

afholdelse af lovpligtig ferie og afspadsering af weekendarbejde, 

hvilket betyder lav bemanding i januar og februar måned. 

Samtidig forsøger vi at lægge videreuddannelse og kurser i 

vintermånederne.  

Som noget nyt vil greenkeeperne i foråret 2020 tage et ’Turf 

Management’ program i brug (se billede). Der arbejdes lige nu 

med at lægge alt relevant information ind i programmet. Det 

indeholder alle væsentlige punkter i driften herunder:  

- Elektronisk planlægning for medarbejdere samt timeregistrering  

- Styring af service intervaller og reservedels brug på maskiner  

- Budgetter, lagerstyring og gødningsregistrering    

- Vigtige dokumenter og sikkerhedsdatablade. 

    

 

I vinteren ligger der mange administrative opgaver på greenkeeper kontoret som blandt andet omfatter:  



- Udarbejdelse af budget 

- Forhandling og indkøb af maskiner, gødninger, sand og frø 

- Ansættelse af medarbejdere    

- Ansøgninger til kommunen 

- Udarbejdelse af plejeplaner for banen i forhold til budget og matchkalender        

Banen: 

Efteråret og vinteren har været særdeles våd hvilket kan ses på 

vandstanden i Vidnæsdam. Drænet der leder vandet væk har 

været tilstoppet, men det er nu med hjælp fra Rungsted GK og 

deres spulevogn lykkes at få vandet til at løbe. Vidnæsdam er 2,3 

ha i vandoverflade og med en vandstand 50 cm over normalen 

kommer til at tage lang tid før området er afvandet. Der er et 

behov for at få alle vores dræn på banen lokaliseret og renset i 

denne sæson så vi fremadrettet er sikre på at alt dræn fungere 

optimalt.    

Efter at have ansøgt og indhentet tilladelse i efteråret til 

beskæring på banen var det en prioritet af få taget de områder i 

2019 som spillerne har mest gavn af både visuelt og spilmæssigt. 

Blandt andet kan nævnes at teeslaget fra gul/hvid på hul 9 er 

blevet væsentligt forbedret. Ud fra tilladelserne vil beskæringerne 

fortsætte løbende de kommende år, da efterslæbet på denne del 

af bane plejen er stort, men vigtigt for at banen i fremtiden fremstår velplejet og spilbar.     

Nedslagsmærker: 

Kig venligst godt på dette billede taget fra 17. Green d.20 december. Hver eneste bold ligger på et IKKE OPRETTET 

nedslagsmærke- 257 stk. ligger der her på 17.green. Desværre ser billedet nogenlunde ligesådan ud på de øvrige 

Greens. Der bruges rigtig mange resurser på at vedligeholde greens og øge kvaliteten på længere sigt til glæde for jer 

medlemmer, men det er en svær opgave hvis vi ikke i fællesskab passer bedre på Greens. Ikke oprettede 

nedslagsmærker bryder græsoverfladen og giver en ujævn overflade hvor bolden ruller dårligt samtidigt med at 

ukrudt og svampesygdomme får rigtig gode betingelser for at udvikle sig. Det må være et mål, at vi til sæson 2020 

bliver bedre til at huske pitchforken og udvise god etikette ved at udbedre de skader banen påføres ved spil.

    


