
 

 NYHEDSBREV BANEN DECEMBER 2020 

 

Kære Medlemmer,  

Året nærmer sig sin afslutning og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for sæson 2020 til 

alle medlemmer i Søllerød Golfklub. Det har på mange måder været et specielt år på banen hvor 

Corona, som alle andre steder i samfundet har sat sine spor. I greenkeepergården var der i foråret 

stor usikkerhed om vi overhovedet kunne drifte og under hvilke vilkår det ville ske. En stor tak til 

hele greenkeepertemaet for en fantastisk og dedikeret indsats gennem hele sæsonen hvor der 

under til tider svære forhold stadig er leveret en god bane og samtidig nået vores plejemæssige 

mål for sæson 2020.  

2020 har været greenkeepernes første fulde sæson med base i den flotte greenkeepergård. En 

velfungerende greenkeepergård er en vigtig forudsætning for at kunne levere en bedre bane til 

medlemmerne. På mandskabssiden ansatte vi i februar Marc Villebæk som 

mekaniker/greenkeeper. Marc er faldet rigtig godt til i Søllerød Golfklub og med hans 

professionelle tilgang til maskinerne er en væsentlig faktor i at hæve kvaliteten på banen. Der har 

været travlt med at få indrettet værkstedet og få oparbejdet en struktur på service i hele 

maskinparken og løbende vedligehold af maskinerne.  

Den nye placering af greenkeepergården har også en stor indflydelse på arbejdsrutiner på banen. 

At kunne levere service til medlemmerne er nemmere nu, end den tidligere placering på 

Højbjerggård. Vi har stor fokus på ’at holde os foran spil’ som meget som muligt da dette dels giver 

en bedre oplevelse for medlemmer og gæster, men er også vigtig i forhold til 

effektiviteten/planlægningen og i sidste ende kvalitet at vi kender arbejdstiden for de enkelte 

opgaver.    

Greenkeeperteamet har udover pleje af selve golfbanen også ansvaret og pligten til at holde 

udenoms naturarealer. Det bringer totalt arealet op på ca 60 Ha. Både for den spillemæssige 

oplevelse, men også for den visuelle og faglige vinkel er det vigtigt at disse områder plejes og 

udvikles.  I 2018 kom der en plejeplan for hele Søllerød Naturpark som kan læses i nedenstående 

link:  



https://www.rudersdal.dk/files/media/2019/07/plejeplan_soelleroed_naturpark_hoeringsversion

110219.pdf  

Rammerne i plejeplanen for Naturparken sammenholdt med et rigtig godt samarbejde med både 

Kommunen, Naturstyrelsen og Rune (Højbjerggård) har åbnet op for en række tilladelser på 

naturplejen som ikke tidligere var muligt. I dette efterår har fokus været på pleje af beplantning 

der løber langs hul 18 og par3 banen samt langs søen mellem hul 5-6. Desuden er der på range 

beskåret så det fremadrettet bliver nemmere at samle de mange bolde der slås uden for 

robotternes arbejdsområde.  

Som den sidste større pleje opgave i 2020 vil der midten af uge 51 blive fældet en stor del af 

beplantningen i området angivet med blåt. Området er for en stor del selvsået og mange af 

træerne vil ikke på lang sigt give den ønskede karakter til området. Udvalgte solitærtræer bliver 

stående på området, men ellers vil det blive de flotte træer i fredskoven som kommer til at 

kendetegne området. Hede Danmark står for opgaven og den flis der produceres betaler for 

maskinerne hvilket betyder en nulløsning for klubben. I første omgang fældes træet hvorefter det 

skal ’gasse af’ inden det kan flises. Der er aftalt en senest slutdato d. 15 marts for flis opgaven, så 

vi sikrer at området er ryddet inden sæsonstart.  

 

 

Greenkeeperne har 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 

På vegne af hele Greenkeeperteamet vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår!  

På gensyn i 2021  

Mads Andersen  

Chefgreenkeeper       
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