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Kære medlemmer, 

Først og fremmest – Godt Nytår 

Greenkeeperstaben, uddannelse og teknologisk udvikling 
Lad mig starte med at ønske vores mekanikker Bo Knudsen tillykke med, at han efter to års studier 
har bestået Niveau 2 i Greenkeeperuddannelsen. 

I takt med den stadigt stigende teknologiske udvikling af maskiner og behandlingsmetoder er det 
en tvingende nødvendighed, at uddannelsen og ikke mindst efteruddannelsen af greenkeepere 
formår at følge med. I dag er det muligt at dygtiggøre sig helt til Master Degree i ”Sports Turf 
Science & Management”. 

Det er ikke så længe siden, at vi fulgte fodboldkampe, der blev spillet på våde, mudrede baner. 
Takket været ikke mindst et omfattende analyse- og udviklingsarbejde specielt i USA bliver alle 
elementer til sportsgræsbaner og golf-greens i dag udviklet i laboratorier ved brug at den nyeste 
teknologi.  

Sand skal for eksempel have en nøje defineret partikelfacon og -størrelse for at optimere 
dræningsevnen og minimere sandets mulighed for at pakke sig kompakt sammen. Er sandet for 
groft, løber vandet lige igennem uden at græsset kan suge vand til sig. Er det for finkornet, pakker 
sandet sig sammen og vandet samlet på overfladen og drukner græsset.  

En vis mængde organisk materiale på 2-3% er ligeledes nødvendig for at understøtte en sund 
græsvækst. Derfor tilfører vi løbende let topdressing af greens for at sikre tilførslen af det 
nødvendige organiske materiale. Gennem sæsonen tages konstant jordprøver for at måle 
niveauerne på de forskellige nøglefaktorer og tilpasse pasningsprogrammet herefter. 

 Alt dette kræver viden og derfor er uddannelse og efteruddannelse af vital betydning for at sikre 
en korrekt pasning og udvikling af de forskellige græsområder og -flader på en golfbane. 

Ekstern rådgivning 
Alistair Beggs har besluttet at forlade STRI for at blive Chief Agronomist hos R&A med ansvar for 
samtlige baner, der indgår i The Open rotationen. Tak til Alistair for 10 års uvurderlig service og 
rådgivning til RGK. Vi er selvfølgelig i gang med at overveje, hvordan vi vil erstatte Alistair. 

Mere naturfokus 
Anders Steenberg, vores forstmand, vil indtage en ny rolle fra 2019 med ansvar for banens 
miljømæssige aspekter og bæredygtighed omfattende: Skovpleje og -udvikling, udvikling af alle 



roughområder med undtagelse af semirough, pasning og opgradering af åer og grøfter, insektpleje 
med udvikling af områder med vilde blomster samt pasning af fårene.  

Anders nuværende greenkeeperopgaver overtages af en nyansat greenkeeperelev. 

Hvis en af jer kender en frisk ung mand eller kvinde, der kan være interesseret i en karriere 
indenfor golfbanemanagement, så giv venligst kontoret et praj. 

Uddannelsen omfatter det praktiske arbejde på en golfbane suppleret med en teoretisk 3-årig 
uddannelse på greenkeeperskolen omfattende: Jordfysik, agronomi, entomologi, patologi, 
dræning, design, konstruktion og en langt række andre emner. 

Banearbejder 
Vi er p.t. travlt optaget med renovering af bunkers. Alle bunkerkanter er rettet op og i skrivende 
stund, er vi ved at lægge græstørv på. 

Vi vil etablere en ny sti venstre om 17. green op mod volden, hvor der bliver en passage igennem 
ud til cykelstien bagved. 

Derudover kigger vi på mulighederne for at forlænge stisystemet rundt om klubhuset ned mod 
udslagsstederne og udslagshuset. Stien vil i givet fald blive så bred, at man kan have sin bag 
stående på den, mens man træner og med plads til et par bænke, så man kan tage et hvil i ny og 
næ eller andre kan sætte sig og nyde de perfekte slag. 

Vand 
Her ved begyndelsen af 2019 har vi stadigvæk et underskud af vand på adskillige fairways. Med 
kun 492 mm regn sidste år mangler vi stadigvæk 2-300 mm for at genoprette den naturlige 
jordfugtighed. Vi væbner os med tålmodighed og håber på, at Moder Natur snart sørger for, at 
råde bod på de manglende mm fra 2018. 
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