
 

 
 

Usædvanlig på mange måder 

Forårssæson 2022 har været usædvanlig på mange måder. Februar blev den næstmest våde februar 

måned, der er registreret siden 1874. Marts blev rekord solrig og tør. April startede koldt og sidst på 

måneden bevægede tørkeindekset sig stødt og roligt opad for at ende helt i top. Maj fortsatte hvor april 

slap med sol og tørke. Jeg har spurgt fire greenkeepere i forskellige landsdele, hvordan deres 

forårssæson har været og hvilke udfordringer, de har bøvlet med?  

Af Karin Normann, hortonom. Fotos venligst udlånt af de fire greenkeepere.  

 

 
Christoffer Jensen 

Chefgreenkeeper Blokhus Golfcenter 
 

 

 
Hvordan har forårssæson 2022 været hos jer? 
Den har været speciel. Først var sæsonen noget våd.  
Vi har investeret i fairwayvanding. Det skulle graves ned i 
februar måned. Her var det så vådt, at de ramte vandspejlet i 
20 cm dybde og de måtte køre hjem. Da de kom tilbage for at 
grave, var det knastørt. Det var en usædvanlig sæsonstart. 
 
Hvad har I bøvlet mest med?  
Vi har haft frost længe. Jeg tror først frosten slap os for ca. 1,5 måneds tid siden. Når der er frost, lukker vi 
banen og så kører vi heller ikke selv derud. Frosten påvirker væksten, som har været minimal og græsset 
går i dvale. Derfor var det svært rigtig at komme i gang med sæsonen. Vi ligger tæt på havet og det 
påvirker vores sæson. Om foråret, hvor havet er koldt, har vi sværere ved at komme i gang. Om efteråret 
holder havet på varmen og her har vi nok en lidt længere efterårssæson. 
 
Hvad er lykkedes godt for jer? 
Vi har en stor plan om at forbedre banen. Her skal vi blandt andet have udtyndet vores beplantninger. Det 
har skovarbejderne haft ro og tid til at få afsluttet.  
 
Hvad har forårssæson 2022 lært jer? 
At det er vigtig at få afsluttet projekter, når man har mandskab til det i efteråret, så de ikke hænger 
vinteren over. F.eks. hvis man har sprinklere, der ikke virker. Når vinteren er gået, så har man glemt at 
sprinklerne ikke virker og så er der tusinde ting, der skal laves på samme tid.  

 

  



 

 

 
Niels Andersen 

Chefgreenkeeper Korsør Golfklub 
 

 

 
Hvordan har forårssæson 2022 været hos jer? 
Det har været sent til at komme i gang grundet kulden og 
tørken gav ikke vækst i græsset, som det skulle. Sidst i april 
kom græsset i gang, men så er det gået i stå igen. Vi har 
gødet fairway i slut marts og vandet dem, men fairways er 
gået ned i kadence med hensyn til klipning.  Vi klippede 3 
gange i maj og her først i juni er vi allerede nede på 2 gange 
om ugen.  
 
Hvad har I bøvlet mest med?  
Det er væksten i græsset. Det har været et mærkeligt forår. Jeg har ikke oplevet det på den måde før. 
Farven i græsset har været der, men ikke den gode tilvækst.  
 
Hvad er lykkedes godt for jer? 
De nye greens fra 2018, som var lidt åbne har trods alt lukket sig, så de ser fornuftige ud. Det er dog ikke 
gået så stærkt, som jeg havde forventet. Da vi stod sidst i marts måned tænke jeg, at denne sæson så 
lovende ud.  
 
Hvad har forårssæson 2022 lært jer? 
Man kan ikke tage noget for givet og så er det godt at have noget erfaring at trække på.  Du kan ikke dose 
på for at få tingene til at ske. Der er nogle omstændigheder, du ikke kan styre som greenkeeper. Og så skal 
man kunne slå koldt vand i blodet. Vi har nogle greens, som ligger i skygge langt op ad dagen tidligt på 
sæsonen, når solen står lavt på himmel. Dem venter jeg med at vertikalskære til vi er længere inde i 
sæsonen for ikke at forstyrre for meget, når det er koldt. Jeg prioriterer at få dresset, så græsset kan danne 
sideskud og etablere sig godt.   

 

 
John Simonsen 

Chefgreenkeeper Maribo Sø Golfklub 
 

 

 
Hvordan har forårssæson 2022 været hos jer? 
Lige nu er jeg glad, men det var jeg ikke tidligere på sæsonen, 
da vi har haft store udfordringer med fugle, der har hakket 
efter stankelbenslarver i fairways. Det har været et kæmpe 
arbejde at få repareret skaderne.  Vi har måtte efterfylde 
med muld og så har vi eftersået fairways. Kommunen sår for 
os. Det trak lidt ud før de kom og såede, men det gjorde 
heller ikke så meget, da det var koldt og tørt tidligere på 
sæsonen. Nu har vi fået eftersået og det passede fint med, at 
det blev gjort lige før der kom regn. Græsset er nu spiret 
frem. Der går naturligvis noget tid inden det er godt 
etableret.  

 
Hvad har I forsøgt at gøre ved stankelbenslarver og fuglene?  
Vi har behandlet med midlet Avaunt på greens mod stankelbenets larver, men på fairways kan vi jo ikke. 
Samtidig har vi forsøgt at skræmme fuglene væk med to gaskanoner, men det er ikke lykkedes særligt godt. 
Vi har kæmpet med fuglene i flere år og jeg synes der kommer flere og flere af dem. Jeg tænker, det har 
noget med de milde vintre at gøre. Når vinteren er mild er det nemt for dem at komme i jorden og finde 
føde. Vores medlemmer tager det pænt. De er godt klar over, at vi har svært ved at gøre noget ved 
problematikken. Det er mere min egen faglige stolthed, der bliver ramt, når fairway ikke præsenterer sig så 
pænt.  
 



 

 
 
 
 
 
 
Hvad er lykkedes godt for jer? 
Greens er fine. Siden 2014 har vi lukket greens mellem to og to en halv måned om vinteren. Det er min 
erfaring at vinterlukning gør det langt nemmere for os at få gode greens tidligt på sæsonen. Bestyrelsen 
bakker mig op i den beslutning, så det fungerer godt her hos os.  
 
Hvad har forårssæson 2022 lært jer? 
Fuglene har været den store udfordring. Det skal vi arbejde noget mere med. Jeg tænker, vi vil prøve 
skræmmemaskinen BirdAlert. Om den kan skræmme fuglene væk, det kan jeg godt være i tvivl om, men jeg 
tænker vi må prøve den.  
 
 
 

 
Bo Selshau Werenberg 

Chefgreenkeeper Holsted Golfklub 
 

 

 
Hvordan har forårssæson 2022 været hos jer? 
Holsted Golfklub er en lille klub, hvor vi er halvanden 
greenkeeper ansat og resten er på frivillig basis.  
 
Hos os har det kolde forår gjort, at græsset har haft en sløv 
start på vækstsæsonen, hvor det har været langsomt til at 
komme i gang på grund af de kolde temperaturer og de tørre 
vejrforhold vi havde i marts måned. På trods af de 
udfordringer, har vores forårssæson dog generelt været ok  
 
Hvad har I bøvlet mest med?  
Vi har bøvlet med bellis og andet tokimbladet ukrudt alle steder på vores bane. Som så mange andre steder 
har vi også været udfordret af de lave temperaturer, som giver en langsom vækst i græsset. Vores gæster er 
alle glade for at spille vores bane, men vores egne medlemmer har svært ved at forstå, at vi ikke kan have 
grønne greens fra start af. Det er svært at gøre noget ved som greenkeeper, når det er koldt og græsset ikke 
gror.  
 
Hvad er lykkedes godt for jer? 
Vores fairways og greens står godt nu på nær en, som har været hærget af fugle, der har hakket efter 
stankelbenslarver. Vi eftersåede greenen, men græsset kom ikke rigtigt. Så lagde vi rullegræs, men det 
endevendte fuglene. Så denne green har virkelig været en udfordring, men nu er vi dog også ved at have 
styr på den, her hvor vi er ved at gå ind i sommermånederne. 
 
Hvad har forårssæson 2022 lært jer? 
Jeg har lært, at selvom jeg synes, at jeg var godt forberedt, så kan jeg godt blive udfordret og blive taget 
med bukserne nede. Der er aldrig to sæsoner, der ligner hinanden, så jeg må tage udfordringerne som de 
kommer og arbejde på at få dem løst. Jeg har også lært at kommunikationen ud til medlemmerne er vigtig. 
Det er vigtigt at kommunikere ud, hvad der udfordrer os greenkeepere og hvad vi går og laver, så 
medlemmer ikke går og tror, at vi ingenting laver.  

 


