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Vision for golfanlægget  
Vi ønsker et golfanlæg, der byder på alle golf spillets facetter til nydelse for breddegolfere og til 
udfordring for elitespillere. 
 

Målsætning overordnet 
Golfanlægget skal kontinuerligt udvikles golfmæssigt, oplevelsesmæssigt og naturmæssigt. 
Det betyder, at 

• Golfanlægget skal stimulere sanserne mest muligt gennem biodiversitet 
• Banerne skal være udfordrende, men fair for golfspillere på alle handicapniveauer 
• Golfanlægget skal være fuldt tilgængelig for spil på minimum 9 huller hele året. 

 

Fokusområder 
 

• Alsidighed. Vi ønsker et golfanlæg med en alsidig vegetation og et rigt dyreliv.  
 

• Ensartethed. Vi ønsker en ensartethed igennem golfanlægget, således at greens, forgreens, teesteder 
og fairways opleves så ensartede som muligt under de givne jordbundsforhold. 
 

• Bæredygtighed. Vi ønsker at øge bæredygtigheden på golfanlægget.   
 

• Spillehastighed. Vi vil fortsat have fokus på at kunne holde et godt flow på banerne.  

• Tilgængelighed. Vi ønsker, at golfbanerne er tilgængelige for alle typer medlemmer i klubben samt 
greenfee gæster.  

• Spilbarhed. Vi ønsker et golfanlæg, hvor man som spiller belønnes for course-management, fristes til 
risiko og straffes for overmod. 

 
 

Målsætning greens 
Jævne, ensartede og tætte, klippehøjde ca. 3-5 mm 
 

Målsætning for greens 
Jævnt, tæt og ensartet græstæppe, klippehøjde ca. 8-10 mm 
 

Målsætning teesteder 
Jævne, ensartede og tætte som for green, klippehøjde ca. 11-13 mm 
 

Målsætning fairways 
Jævnt, tæt og ensartet græstæppe, klippehøjde ikke under 19 mm 
 

Målsætning semirough 
Jævnt, tæt og ensartet græstæppe, klippehøjde 38 mm 
 

Målsætning klippet rough 
Jævnt og ensartet græstæppe, klippehøjde 70 mm 
 



 

   

Målsætning ej klippet rough 
Pleje af roughen for at bidrage til at øge den biologiske mangfoldighed, biodiversitet. 
 

Målsætning bunkers 
Skarpe kanter og sand nok under bolden i hele bunkeren 
 

Målsætning træer (fritvoksende, grupper og skov) 
Der skal plantes et træ hver gang der fældes et.  
 

Målsætning biodiversitet 
Der ønskes et blandet habitat, der understøtter den bæredygtige strategi for biodiversitet. 
 

Målsætning vandhuller 
Veldefineret, synligt markeret hazard område. Vandhullers pleje skal følge miljøstyrelsens anbefalinger.  
 

Målsætning veje og stier 
Velafgrænset og tilgængelige og samme sti materiale. 
 

Målsætning baneforløb 
Baneforløb på alle baner, der tilgodeser medlemmernes ønsker og forventninger i så vid udstrækning som 
muligt. 
 

Målsætning Driving Range og træningsfaciliteter 
Træningsfaciliteterne skal understøtte træningen af alle golfspillets facetter og skal kunne udnyttes hele året. 
 

Målsætning vandingsanlæg 
Vandingsanlægget skal kunne understøtte plejen af banerne. 
 
 

Organisation og ansvarsfordeling  
Baneudvalget har på bestyrelsens vegne og på baggrund af bestyrelsens visioner, målsætninger og langsigtet 
udviklingsplan - til opgave at udarbejde strategier og banevedligeholdelsesplaner til baneanlæggets drift og 
vedligeholdelse.  
 
Der skal ligge en 1 årig, en 3 årig og en 5 årig vedligeholdelsesplan. 
 
Chefgreenkeeperen har ansvaret for at den daglige drift varetages i relation til målsætningerne og det til en-
hver tid gældende banebudget. Chefgreenkeeperen deltager og bistår baneudvalget i deres arbejde. 
 
 

 



 

   

Vision og målsætning for maskinparken  
 

Målsætning overordnet 
 
Målsætning vedligeholdelse 

 
Model: Anskaffet Vedligeholdelse Udskiftning 

GREEN/TEE KLIPPERE:       

Toro 3250 D 2004 
Knive slibes ugentlig. Månedlig tjek af moto-
rer. Olieskift pr. måned 2009 

    

FAIRWAYKLIPPERE:       

Toro Reelmaster 5500 4wd.    

    

SEMIROUGH/ROUGH KLIPPERE:     

Toro 3100/3500 sidewinder    

    

BUNKERriver       

JOHN DEERE 1200 A    

    

TRANSPORTKØRETØJER       

Club Car Turf 2    

    

SPRØJTER:       

Toro Multipro 1600    

    

TRAKTORER:       

JOHN DEERE 4410    

    

SÅMASKINER:       

Blec BMS 1400 Multiseeder    

    

TØRVSKÆRER:       

Brower     

    

VERTIKALSKÆRERUDSTYR       

Greensward Tatch-Away    

    

LUFTEUDSTYR:       

Vertidrain, hullpipelufter    

    

VOGNE:       

Vesla, stor vogn 4 t    

    

DRESSEMASKINER:       

Turfco SP 1530    

    

GØDNINGSSPREDER:       

Amazone,  tre punkts    

    

DIV.UDSTYR:       

Græstrimmer    



 

   

    

 

Vision og målsætninger for grønt regnskab 
 

Målsætning overordnet 
 
Målsætning arealer 
 
 

Arealer i alt i ha: Greens og forgreens  2,3 ha 
 Teesteder  1 ha 
 Fairways  17 ha 
 Semirough  30 ha 
 Natur og stier  5 ha 
 Træningsarealer  3 ha 
 Rough  11 ha 

 Arealer ”i spil” i alt:  69,3 ha  
    
 Bygninger  ha 
 Parkering  ha 
 Veje og stier  ha 

 Arealer ”uden for spil” i alt  ha 
 
 

Målsætning miljøforhold 
 

Vandforbrug      
      
Fairway-vanding ja (    ) nej (   )    
Vandforbrug - brugsvand     m3 
Vandforbrug - vanding     m3 

      
I alt      m3 
      
      

Gødningsforbrug      
 N P K   
Greens 165 15 225  Kg. 
Teesteder     Kg. 
Fairways     Kg.  
Semirough     Kg.  
Andet     Kg.  

      
I alt      Kg.  
      
      
      

Bekæmpelsesmidler      
      



 

   

Greens      
Herbicider (Kg. aktivt stof)      

Fungicider (Kg. aktivt stof)      
Incekticider (Kg. aktivt stof)      
      
Teesteder       
Herbicider (Kg. aktivt stof)      
Fungicider (Kg. aktivt stof)      
Insekticider (Kg. aktivt stof)      
      
Fairways       
Herbicider (Kg. aktivt stof)      

Fungicider (Kg. aktivt stof)      
Insekticider (Kg. aktivt stof)      

      
Kg. aktivt stof i alt      
      
      

 
 

Energiforbrug   
   
El - klubhus  kWh 
El - banedrift  kWh 
Olie   ltr 
Naturgas   m3 
Fjernvarme  kWh 
Anden opvarmning  kWh 
   
   
Diesel  ltr 
Benzin  ltr 
Motorolie  ltr 
Hydraulikolie  ltr 
Andet   ltr 
   
   
Affaldsprodukter   
   
Alm. blandet affald  kg 
Papir og pap  m3 
Glas  m3 
Grønt affald  ton 
Olie - og kemikalieaffald  ltr 

 


