
Nyhedsbrev fra Greenkeeperne 

Banepleje  

Efteråret lurer om hjørnet og greenkeeperne har i 

denne tid særligt fokus på 3 ting der er med til at 

give græsset og rødderne de bedste betingelser for 

at klare vinteren. 

1) I takt med at sollyset forsvinder og temperaturen 

daler øger greenkeeperne gradvist klippehøjden på 

de forskellige områder for at mindske stresset på 

græsset. Dette har på greens naturligvis en 

indflydelse på hastigheden af boldrullet.  

2)Gødningsstrategien i sensommer/efterår er også 

vigtig for at sikre planterne en god overvintring. 

Kort fortalt fjerner vi kvælstof tilførsel og udbringer 

flydende mikronæring som feks jern, mangan og magnesium. 

3) Vi dybdelufter greens, tees og fairways for at løsne komprimeret jord og give ilt til rødderne. Luftningen 

forbedrer også dræn evnen og leder vandet hurtigere væk fra overfladen. Arbejdet med at dybdelufte 

greens forventer vi at udføre i uge 41. Tees er i skrivende stund dybdeluftet og arbejdet på fairways 

forventer vi at starte på i uge 43.    

Pleje af beplantning 

Klubben har i deres lejeaftale med Naturstyrelsen 

ansvaret for pleje af hele arealet og herunder er 

også beplantning. Det er store arealer og et 

tidskrævende arbejde. Vi har fået oparbejdet et 

rigtig godt samarbejde med myndighederne så vi på 

trods af mange fredninger fremadrettet stadig kan 

pleje området og udvikle naturen i området 

Greenkeeperne har i løbet af sommeren haft dialog 

med Kommunen og Naturstyrelsen om pleje af 

beplantningen langs med hul 18 og par3 bane samt 

området mellem 1.green og fredskov (markeret 

med grøn på billede). Tilladelserne er på plads og vi starter i uge 41 på beplantningen langs med hul 18. I 

første omgang kommer der en traktor med grenknuser der skal fjerne de store mængder slåen som 

gennem årene har fået lov til at brede sig. Arbejdet med beskæringen vil forgå løbende gennem oktober og 

november måned. Der vil blive produceret noget brænde som vil kunne afhentes af medlemmerne på p-

pladsen hvis man på forhånd tilkendegiver på greenkeeper@sollerodgolf.dk at man er interesseret. Som 

udgangspunkt vil det være 1 meter stykker af forskellige træsorter og at man selv læsser traileren.  
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Nedslagsmærker i greens 

Husk venligst at rette nedslagsmærker i greens!  

I foråret opstillede Greenkeeperne en kasse med gratis 

pitchforks til medlemmer og gæster. Fra april til juli måned 

blev der uddelt 1000 stk. pitchforks hvilket satte fokus på 

nedslagsmærker. Det havde efter vores vurdering en stor 

effekt på greens og vi gentager det helt sikkert til sæson 2021.  

Desværre har vi også de seneste måneder set en markant 

stigning i antallet af nedslagsmærker. Vi går nu ind i en lang 

periode hvor græsset regenererer væsentligt langsommere og 

greens bliver endnu mere følsomme over for skader. Ikke 

oprettede nedslagsmærker giver ujævne greens og er et 

perfekt sted for svampesygdomme og ukrudt til at etablere sig.       

 

Frost på banen: 

Den seneste måned har været varm og tør, men inden længe vil vi opleve den første morgenfrost. I tilfælde 

af frost vil banen være lukket for spil indtil greenkeeperne åbner den igen. De første perioder med frost er 

græsset meget følsomt overfor trafik som f.eks. fodspor. Græsset er endnu ikke naturligt af hærdet og gået 

i ’dvale’ og derfor sker de største frostskader her i efterårsmånederne. Det er svært at forudsige præcis 

hvilke dage frosten rammer og hvornår der kan åbnes for spil, men generelt vil vi opfordre til at booke tider 

fra formiddag og frem for at være rimelig sikker på at kunne spille på den store bane.  Vi holder par3 banen 

åben for spil uanset vejr. USGA har lavet en video der omhandler frost på golfbanen og i kan se på dette 

link https://www.danskgolfunion.dk/video/frost-og-golf  

I næste nyhedsbrev vil vi informere om vinterbane og brug af måtter på klippede arealer.  

 

Greenkeeperne har oprettet en profil på Instagram hvor man kan følge greenkeepernes arbejde på banen 

og få forklaringer på nogle af de plejeopgaver der sker over sæsonen.                               

 

Følg linket til Instagram for at se mere:  

https://www.instagram.com/sollerodgreenkeeper/?hl=da 
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