
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

                   BANERAPPORT 

SEBBERKLOSTER GOLFKLUB  , 31. AUGUST 2017. 



 

INTRODUKTION. 
Mødedato og sted: 23-08- 2017 Sebber Golfklub Start kl.7.00 - slut kl. 14.45 Ref.: ABP 

Bane eftersyn: 

Greens: 

Klart det bedste jeg har set, helt som det skal være. Super kvalitet. Det hårde arbejde med 
luftning og topdressing har vist sit værd, der skal dog arbejdes med det i mange år frem. 

 

Så hold fast i pejleplanen som er lagt, så kommer det helt sikkert i mål. 

Tees: 

Her er det hvor man kan se at der virkelig er sket store fremskridt. Overfalden er blevet jævn, 
super flot farve, intet ukrudt. Ja det fremstår bare flot. 

  

Også her der er ikke så meget at sige end at det er bare som det skal være. 

 

 

Fairway: 

Det meget fine græsvejr har hjulpet godt på fairwayen. De fremstår også i fin stand, der er 
stadig lidt ukrudt rundt omkring, ikke meget men nok til at det skal holdes i skak med 



 

sprøjtning igen til foråret, ellers har mange luftninger og eftersåninger gjort til at de i dag 
fremstår i fin form. 

 

 Konklusion: 

Banen fremstår klart som det bedste vi har set i mange år. Den danske sommer har jo hjulpet 
en del med dens meget nedbør. Den plan i kører virker, så bliv ved med det. 

Maskiner: 

I arbejder på udskiftning af maskiner, her er det min anbefaling at tænke i leasing af maskiner 
med en kombination af udvidet garanti på 5 år, sådan at i kender omkostninger i de 5 år, de 
maskiner i overvejer at købe der kører rigtigt meget pr. sæson derfor er der visse fordele ved 
køb af nyt grej. Mindre brændstof forbrug mere effektivitet af maskiner samt lave 
vedligeholdende omkostninger.  

Brugte maskiner er ikke nemme at finde. Maskiner med en timetæller på under 3500 timer skal 
man holde sig fra der kommer alt for mange omkostninger på de maskiner på sigt.  

  

   

 

Bedste hilsner, Allan Brandt 

Dansk Golf Union 

Banekonsulent 

Mobil 40 40 91 03 
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