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De meget store nedbørsmængder, der er kommet i denne sommer gør, at banen er hårdt ramt af 
alt den nedbør. Banens vandindhold i jorden er fyldt helt op, det betyder at der ikke skal ret meget 
til for at banen ikke kan bære spillet, så det kan afvikles tilfredsstillende. Det kommer hurtigt til at se 
ud som en pløjemark. Ligesom at det siger sig selv at det er umuligt at klippe. 

Der er foretaget en lang række forbedringer med hensyn til dræn og reparation. det vil helt klart 
gøre at banen vil stå langt mere klar til de store regnmængder vi må forvente i fremtiden. Under mit 
besøg var der også  fuld gang med den plan 

 

 



 

 

Det er derfor min forventning af det, vil give banen er løft på sigt, ligesom man skal være 
opmærksom på at baner er forskellige hvis vi ser på andre baner  her på Midtfyn. Nyborg, 
Kerteminde og Middelfarts baner som er lavet på mere sandholdige jord og som har dræn som er 
af nyere dato, det gør jo at de kan klare mere nedbør. 

Fairways synes jeg fremstår meget fine. Masser af græs på dem, og uden sygdom de er helt ok. 
Det er dog klart at der vil være perioder hvor de ikke vil fremstå godt, ved meget nedbør vil de 
hurtigt være fyldt med vand. Man bør nok overveje at holde en pause med golfbiler i de perioder, 
samt måske holde banen lukket lidt længere end I ellers gør. 

Greens: 

Generelt er Svendborgbanen greens opdelt i 3 forskellige typer hvor de er en del vanskelige at - 
passe. De skal have hver deres behandling gødning, vanding, svampe mm. Det er dog min 
anbefaling at I topdressing og skærer lidt mere i dem. Det vil give et bedre boldrul på sigt. En del af 
greens er ramt af en meget vanskelig sygdom nemlig dollar spot se linket her . hvad det er for 
noget, kan vi pt. ikke gøre ret meget ved, men vi arbejder med nye løsninger i DGU på det område. 
Der er en del baner som er ramt i år i Danmark.

 

http://www.turfgrass.dk/sites/turfgrass.dk/files/uploads/publikation/2016/montplet_dansk_pdf_20334.pdf


 

  

 

Bunkers: 

Bunkers skal leve op til en vis kvalitet. Der skal være 7 cm sand på fairway og 10 cm ved greens. 
Bunkers er der, hvor de skal efterfyldes ellers skal de tages ud af spil. De bør efterses og leve op til 
den standard. 

Så på sigt vil banen hurtigt blive meget bedre, hvis I lige får gjort lidt ved ovennævnte, husk på, at 
det har ikke været en nem sæson i Svendborg, med alt den nedbør. Det er der også andre baner 
som har måtte lide under. Så det er derfor mit håb at vi får en meget bedre sommer til næste 
sæson. 

 

Med Venlig Hilsen  

Allan Brandt  
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