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T EKST /F : JO HN  KREINER

»Jeg tror ikke en gang, at 
trænerne i den dårligste 
halvdel af Superligaen bli -
ver skældt så meget ud som 
golfklubbernes greenkee -
pere, når sæsonen er ved at 
være slut.« Sådan siger chef -
greenkeeper i Sydsjællands 
Golfklub, Per Sørensen.

Det er ikke ret populært, 
når greenkeeperen må træde 
ud foran en stribe morgen -
friske golfspillere og lukke 
banen på grund af rimfrost. 
Det er heller ikke særlig po -
pulært, når han indfører for -
bud mod brug af vogne. Og 
rigtigt upopulært er det, når 
han lukker banen for vinte -

rimistisk bane med vinter -
greens.
»Men det er nødvendigt i 
langt de �este klubber,« si -
ger han videre, for han ved, 
at den næste indvending bli -
ver, at spillerne ikke kan for -
stå, at deres bane skal luk -
kes, når alle kender �ere 
baner, hvor der spilles på al -
mindelige greens hele vinte -
ren.
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I den vækstperiode, der 

strækker sig fra foråret 
til den første frost sætter 
ind, sker der en række ke -
miske processer i græsset. 
På ganske få minutter ef -
ter den første rimfrost har 
bredt sig, ændres kemien, 
idet der i græsset dannes en 

græsset kan klare vinteren. 
Selv et lille knæk i det frost -
sprøde græs kan ødelægge 
denne proces, så græssets 
modstandskraft mod svam -
peangreb nedbrydes.

Nye greens generes ikke i 
samme grad af svampean -
grebene, og derfor er risiko -
en for ødelæggelser ikke så 
stor på disse.

Frostvejr er hård kost
Efter tre-�re dage med ved -
varende frost er græsset gået 
i dvale, og man kan i realite -
ten godt træde – og spille – 
på græsset igen uden risiko.

»Men på greens, der er an -
lagt for 25-35 år siden, kan 
det blive katastrofalt at spil -

ger Per Sørensen, »og jeg vil 
i hvert fald ikke løbe risikoen 
på vores bane.«

I første omgang er risiko -
en for svampeangreb nemlig 
ofte et spørgsmål om, hvor -
dan greens er anlagt. På de 
nye baner er greens anlagt 
efter USGA-normer, drænet 
godt og tilsået med nye græ -
styper, hvor græssets rød -
der søger dybt ned til vand -
laget og på den måde får et 
rodnet, der er solidt og mod -
standsdygtigt – også over -
for de svampesporer, der al -
tid vil være i græsset. Derfor 
kan man spille på mange af 
de nye baner hele året, men 
ikke på de gamle.

Ukrudtsgræsserne, der ik -
ke er særligt modstandsdyg -

�ndes overalt på banen. Det 
bringes med ind på greens af 
spillere, greenkeepere og de -
res maskiner. Det er blandt 
andet derfor, at det er så vig -
tigt at spillerne retter ned -
slagsmærker op. Et ned -
slagsmærke, der ikke rettes 
op, er en åbning for svampe -
angreb og ukrudtsgræs, Det 
efterlader en bar plet, når 
banen åbner igen.

Vognforbuddet er lidt af 
det samme, fortsætter Per 
Sørensen, når ormeskud i 

Golfbanens  
mest udskældte
Greenkeeperen 
får drøje hug af 
medlemmerne, 
når han lukker  
banen på grund  
af »en smule 
frost,«  men det  
redder banerne  
fra alvorlige 
svampeangreb fairway – køres over med en 

vogn, »splatter« de ud og 
lægger sig som en �ad jord -
skorpe med en diameter på 
5-7 cm. Her kan græsset ikke 
gro, men den lille �ade jord -
skorpe er et godt grosted for 
svampe og andet ukrudt.

»Det sker naturligvis og -
så under spillernes fødder på 
fairways og greens, men slet 
ikke i samme grad. Men ned -
slagsmærker, ormeskud og 
spil på rimfrosne baner vil al -
tid være en alvorlig risiko og 
en invitation til svampean -
greb. Så må jeg hellere tage 
imod lidt skældud, når sæso -
nen slutter, og derfor lukker vi 
greens og baner,« siger chef -
greenkeeperen i Sydsjælland.
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