
Baneudvalget, Maribo Sø Golfklub 

Møde, den 6. juli, 2022.  
Til stede: Niels Gram (NG), John Simonsen (JS), Per Rasmussen (PR), Bente Olsen (BO), Peter Skjold (PS) 

 

1. Status på igangværende opgaver. 
Fairway øvebunker og greenbunker ved indspilsområdet: Den dybe greenbunker ved indspilsgreen er 

blevet fyldt op og tilsået. På et senere tidspunkt vil vi grave en ny bunker, som bliver placeret lidt længere 

væk fra greenen end den oprindelige bunker. Det har dog ikke den højeste prioritet, så det kan være at 

sæson 2023 også bliver uden denne nye bunker.  

Driving range: Udslagsmåtterne er blevet skruet fast til fliseunderlaget, så de peger i den retning som vi 

ønsker spillerne skal sigte. Det ser ud til at det har hjulpet rigtig meget. Der er betydelig færre bolde ude på 

Refshale Byvej end førhen. Der er dog stadigvæk nogle af de langt slående spillere, som kan skyde boldene 

ud af driving range og hen over Blæsenborg Alle. Det sker især, når de bruger udslagshuset. Indtil videre gør 

vi ikke mere, men det kan komme på tale at forbyde brug af driver i udslagshuset. 

Kommende opgaver: Vi har stadigvæk renoveringen af højre greenbunker på hul 15 på huskelisten. 

Opretning af nogle teesteder vil også være ønskværdigt. Beplantning efter beskrivelsen i Masterplanen vil 

blive påbegyndt i løbet af efteråret, vi får se hvor langt budgettet og tiden rækker. Ventilboksene, som 

åbner og lukker for vandingen, trænger til at blive udskiftet (36 stk. i alt). 

 

2. Fokusområder 2022 
Skader på fairways fra råger: Vi er lykkedes meget godt med reparationen af fairways efter vinterens 

rågeskader. På nuværende tidspunkt er de beskadigede områder næsten helt normale at spille på, og vores 

midlertidige lokalregel med lempelse uden straf er nu fjernet. For at undgå fremtidige skader, vil vi foretage 

bekæmpelse indenfor tre områder. Vi vil sprøjte de udsatte områder så meget, som reglerne tillader. Til 

vinter vil vi bruge så mange skræmmemidler som muligt, og vi indkøber en elektronisk maskine, der kan 

efterligne fuglenes egne faresignaler. Endelig vil vi bygge ca. 300 stærekasser, som på længere sigt vil kunne 

holde bestanden af larver i jorden nede på et acceptabelt lavt niveau. 

Hastighed på greens: Et af årets fokusområder er at øge hastigheden på vores greens, så de ligger på 9,5 – 

10,0 til ’daglig brug’. Fra og med denne sæson behandler vi vores greens hver eneste dag, enten med en 

klipning eller en tromling. Og sammen med en relativ lav klippehøjde på 3,5-4,0 mm er det lykkedes at nå 

dette mål allerede tidligt i sæsonen. En måling den 6. juli viste en hastighed på 9,7 på green 9.   

Græssammensætning i greens: I 2014 startede et program med at efterså greens med nye græstyper, men 

vi vidste egentlig ikke, om det havde haft nogen effekt. For to år siden startede vi derfor med at måle 

forekomsten af forskellige græstyper i vores greens. Målsætningen er at have greens med en jævnt blandet 

fordeling af græsserne rødsvingel (ca. 60%), almindelig hvene (ca. 30%) og maksimalt 10% enårigt rapgræs. 

Enårigt rapgræs er en ukrudtsart, som skal holdes på så lavt et niveau som muligt. En målsætning på 

maksimalt 10% er sikkert lidt for ambitiøst, men vi holder alligevel fast ved dette mål. En måling i juni 

måned viste en gennemsnitlig fordeling på 60% rødsvingel, 27% almindelig hvene og 13% enårigt rapgræs, 

som var jævnt fordelt på alle de målte greens. Det er et særdeles tilfredsstillende resultat, som vi nu prøver 

at fastholde. Strategien er fortsat at tilpasse gødningen til de enkelte greens og praktisere en relativ lav 

klippehøjde i sæsonen på 3,5-4,0 mm. Derudover fortsætter vi med at topdresse, vertikalskære og prikle.   
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3. Diverse 
Casper Buchholz starter uddannelse i København og har derfor ønsket at trække sig ud af baneudvalget. 

Når vi har fundet en egnet kandidat, vil hans plads blive besat. 

Vi overvejer at anskaffe en sirene eller lignende, som kan bruges til at starte matcher, advare ved 

tordenvejr mm. Den skal installeres på taget af klubhuset, og den skal helst kunne høres helt ud på hul 3 & 

15 (NG) 

De foreslåede ændringer på par3 banen blev ikke realiseret inden sæsonstarten. Vi gemmer forslagene, så 

de eventuelt kan blive realiseret på et andet tidspunkt. 

Der blev stillet forslag om, at stien igennem buskene fra hul 14 til hul 15 alligevel ikke bliver sløjfet. Der er 

mange spillere, også mandlige, der benytter denne sti. Greenkeeperne og NG undersøger, om vi kan 

efterkomme dette ønske. 

4. Næste møde. 
Næste møde er torsdag den 8. september 2022, kl. 15.30 i klubhuset (mødet slutter senest kl. 17.15). 


