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David informerede om vedligeholdelse af banen: 
Det er målet at løfte banens kvalitet generelt, herunder at optimere græs på fairways og greens ved at 
anvende granuleret gødning (uge 17) samt vertikalskæring af greens. 
 
Vaugn kvitterede og udtrykte stor tilfredshed fra elitens side. Banen står virkelig flot i forhold til årstiden. 
 
David ville egentlig prikke greens mandag i uge 17, men der er faktisk regionsgolf på banen.  
Det blev aftalt, at David skulle forsynes med information om hvornår der er regionsgolf på banen så pleje 
kan afpasses herefter. 
 
Roughen skal klippes 2 gange om året og første omgang klipning er nært forestående. Der er gode 
erfaringer med den ”strigle” der er købt hos Mølleåen Golfklub. Med striglen sker en mekanisk 
bekæmpelse af ukrudt og græsset bringes til at vende mere opad. 
 
Der skal etableres en formel plan for vinterbanepleje. 
 
Greenlukning ved frost volder udfordringer. Der er ”ballade” når tider i Golfbox fjernes pga. rimfrost på 1. 
green. Det blev foreslået at gøre hul 5 til starthul frem til frostfri periode således at rimfrost på hul 1 kun 
sjældent vil være et problem. 
 
Under alle omstændigheder er det Greenkeeperen der suverænt bestemmer om der kan spilles til ordinær 
green på hul 1. 
 
Inger Margrethe informerede om planer (fra bestyrelsesmødet) om at afholde en eller flere info-møder om 
banen, herunder anlægsarbejder og pleje. 
 
David taler med DGU om reglerne for oplæg på fairways og for-greens (lokalregel). Vi skal have styr på 
præcis hvordan DGU’s fortolkning af reglerne ser ud. 
 
Klipning af fairway bliver snart 2 gange om ugen. Der gøres opmærksom på, at greenkeeperen altid har 
fortrinsret på banen og at medlemmer skal overholde dette. 
 
Det blå kabel i vejtunnellen fjernes snart. Et permanent kabel er indkøbt. 
 



  

 

 

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Egelundsgården, Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris – Tlf. 4731 0877 

E-mail:fgk@fgkgolf.dk – SE 13932786 – Jyske Bank 5036 1032423 

 

Vandposterne på banen er blevet åbnet. 
 
Vaugn gjorde opmærksom på, at fairway på hul 1 skulle trækkes mod højre jævnfør baneplanen for 2020-
2025. Årsagen er, at de bedste elitespillere oplever, at et perfekt drive kan trille out pf bounds fordi der i 
tørre perioder ikke er nok rough mellem fairway og out of bounds til at stoppe bolden. 
 
65-tees fra Baneplan 2020-2025 blev også diskuteret. Der kunne spares en del ressourcer på at anlægge 
tee-steder med en blanding af kunstgræs og naturligt græs. På hul 1 skal det overvejes om den gamle 
øvegreen kan nedlægges således at der sikkert kan etableres teested på den anden side af stien fra hul 18. 
 
Et alternativ til længere tees kunne være at sænke par på visse par 5 huller for dem der nomalt spiller fra 
60. Eksempelvis kunne elitespillere spille hul 13 fra 52-tee som et par 4 hul. 
 
Der blev snakket om træer: 

• Popler på hul 17 beskæres om efteråret 

• Der skal eventuelt beskæres på hul 1 bag green så flagstang (sigtepunkt) kan ses 

• Der skal findes en termin for plantning af træer på hul 10 

 
Nedslagsmærker på greens er stadig en udfordring. Der kom et forslag fra bestyrelsen om en etikette-aften 
hvor den rigtige adfærd på banen kunne repeteres. 
 
Anlægsopgaver på banen skal udføres fra efteråret, men planlægningen heraf skal starte allerede nu. 
 
Der blev talt om baneopsætning til Danmarksturneringen. Ønsket fra eliten var faste flagplaceringer (der 
kunne øves) og ”normal” hastighed på greens. Dette ville skabe den største hjemmebanefordel for vores 
spillere. 
 
 
 
Næste møde afholdes 8. juni 2022 klokken 1400. 

 


