
Ny Chef-Greenkeeper i Kalundborg Golfklub 

Jesper er tidligere professionel golfspiller, som besluttede sig for at kaste sig 
over Greenkeeper uddannelsen. Han uddannede sig med flotte resultater på 
eksamenspapiret, og har efterfølgende også haft et ophold på St. Andrews 
Golfklub også. 
Jesper kommer senest fra et ansættelsesforhold som 1. mand i Skovbo Golfklub. 

Jesper har denne kommentar: 

”Jeg glæder mig til at blive en del af et super Greenkeeper-team i Kalundborg 
samt de udfordringer der komme med dette job og glæder mig til at blive en del 
af familien i Kalundborg golfklub og takker for at I tror på, at jeg er den rette til 
stillingen som Chef-Greenkeeper”. 

 

Til medlemmerne i Kalundborg Golfklub. 

Som golfspiller i gennem 32år, kan jeg godt forstå jeres frustration over at ikke 
spille på sommer greens, da vi nu i mange vinter har haft meget mildt vejr. Som 
golfspiller elsker vi dette spil, og I vil gerne tage enhver chance for at komme ud 
og spille en runde. 

Men Som Greenkeeper må jeg forklare, jeg hvad dette milde og fugtige vejr kan 
gøre ved vores greens: 

Når man etablere en ny green, bliver den opbygget af det vi kalder vækstlag, som 
er en sammensætninger af sand partikler samt 5 % organisk materialer, hvor 
efter man eftersår med 1 kg græsfrø pr.100 Km2 og lader så græsset komme sig 
lidt, hvorefter man klipper de første par gange med en Flymo (luft Klipper uden 
hjul) efter laver man så en gødnings plan, samt pleje plan for greenen . Når dette 
er mere etableret begynder man så at tromle og single klippe (gå klipper) 
greens, for at arbejde hen mod at kunne klippe med en maskine vi sidder på, 
samt at kunne prikke og vertikalskære greens . Selvom men klipper med det vi 
kalder kasser (opsamler ) vil der altid ryge afklip ved siden af eller blæse ud af 
kasserne, man siger ca imellem 3-6% af afklipper forbliver på greenen og 
samtidige vil kommer andre organiske materialer på spille overfladen . Hvis vi 
går under jorden har vi også en masse døde gamle rødder, som bliver blandet 
med de andre døde organisk materialer, som så går hen og danner det vi kalder 
FILT. Vi kan ikke filten helt til livs, men som Greenkeeper skal vi sørge for at 



dette ikke tager overhånd og kan give en masse problemer, så som svampe 
sygedomme, filt kollaps. Filten holdes nede i sæsonen ved prikning i forskellige 
dybder vertikalskæring topdress Så mikroorganismer kan nedbryde dødt 
organisk materiale inden vi når vinteren og vil forhåbentlig mindske angreb af 
svampe sygedomme. 
Men da vi som greenkeeper jo også arbejder med plejeplaner, og kan ligge al den 
prikning og skæring ind i vores plejeplan er det desværre ikke altid dette sker i 
den omfatning vi gerne vil da vi også arbejder mod vejret. Og måske ikke for den 
prikning og skæring ind som der skal til inden vi rammer vinteren og derfor har 
filten fået overtaget, som vil sige at der under spilleoverfladen er en( RIGTIG 
GOD SENG) for svampesygedomme. Og hvis vi stresser græsset 365 dage om 
året, vil dette bryde ud og vi kan risikere af vi skal arbejde hårdt kun på greens, 
for at kunne give Kalundborgs medlemmer okay greens hen først i juli . Vi skal 
huske at Græs, Træer, buske, er leverende organismer som os mennesker, og 
bliver vi presset, slået, stresset, kold, våd, i gennem 365 dage, vil vi også blive 
syge og hvornår man som menneske er på benene igen kraver at vi for slappet af 
Dette gælder også vores Greens.. 
Så jeg håber vi kan hjælpe hinanden som Medlemmer, Ansatte, i Kalundborg golf 
klub at give vores greens ro så vi kan (Måske) åbne hurtigere, for banen og have 
pæne greens længere tid i gennem sæsonen 2018. 

MVH 

Chefgreenkeeper 

Jesper Bentsen 

Ps.. Følg Greenkeeperne i Kalundborg golf klub på Facebook hvor vi vil fortælle 
om vores arbejde på banen og hvorfor vi gør dette og vi vil også komme med lidt 
tips til haven.. Tak Glæder mig til at rigtigt komme i gang og i alle ønskes et Godt 
Nytår 

 


