
Notat vedr. reparation og udvidelse af vandingsanlæg i Asserbo Golf Club. 

Udarbejdet i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling d. 17. november 2020. 

 

Problemstilling 

De seneste år har greenkeeperne brugt en del tid på at finde og reparere brud på vandingsanlægget. 

Denne sommer oplevede vi et ekstraordinært stort antal brud på limninger på hovedledningen, og i august 

blev der konstateret flere nye utætheder omkring nogle samlinger på rør, hvor den tidligere fairway-

vanding er "proppet af" langs hovedledningen. Rørene fra den tidligere fairway-vanding ligger i jorden 

endnu og er åbne i begge ender, hvilket betyder, at vand fra en utæthed ved afpropningen på 

hovedledningen relativt let vil kunne finde vej væk fra bruddet og ind midt på fairway, hvor det kan 

forsvinde nedad uden yderligere indikationer på, at der er et brud, fordi vandet siver så dybt ned, at 

græsset ovenover ikke kan nå det og derfor ikke bliver grønt - det er ét af de spor greenkeeperne leder 

efter, når der er vandbrud. Når der ikke er en våd/grøn plet, kan bruddene være enormt svære/umulige at 

finde. 

 

Et særligt foruroligende element denne sommer var, at en del af bruddene skete det samme sted på en del 

af disse afpropninger. Under alle omstændigheder kunne meget tyde på, at vi kunne risikere at stå med 40-

50 sivende brud langs hovedledningen i løbet af den kommende sæson. Kun meget få af disse afpropninger 

er afmærkede og med den uheldige dræneffekt fra bruddet ud under fairways, er der faktisk en risiko  

for, at greenkeeperne fortsat skal bruge endnu mere tid på at håndgrave banen rundt på jagten efter 

vandbrud. 

 

Udgifterne til reservedele og mandskabstimer forbundet med det aldrende vandingsanlæg er ikke 

ubetydelige – i 2020 har vi til og med oktober brugt godt 70.000 kr. på reservedele til vandingsanlægget, 

dertil kommer tidsforbruget. Der kan ikke være tryk på anlægget, når der er et vandbrud og dermed kan 

der ikke vandes. Vores greens kan ikke undvære vand ret længe ad gangen under somre som de seneste år. 

 

Løsning 

Det er derfor bestyrelsens anbefaling, at der b.la. etableres en ny hovedledning med dimensioner, der vil 

give en mere effektiv udnyttelse af anlægget, og med mulighed for mere vanding af flere områder på 

samme tid. 

Det vil også give mulighed for at indsætte effektiv fairway-vanding på udsatte steder i udvalgte perioder 

med vandingstog. Det vil gøre det muligt at holde liv i græsset på fairways trods sandjorden, som vi er glade 

for om vinteren, men knap så begejstrede for i tørkeperioder. Sammen med udskiftningen af 

hovedledningen etableres vanding af forgreen-områder, så vi kan holde græsset grønt og i vækst på et 

større område omkring greens selv under lange perioder uden regn.  

Det skal noteres, at klubbens pumper, kontrol- og softwaresystem til vandingsanlægget er helt up-to-date, 

og det derfor ikke er nødvendigt at investere i dette til systemet.  

 

Udførelse  

Der udarbejdes udbudsmateriale, hvor der markeres placering af ny hovedledning, rørføring mellem 

grundvandspumpe ved Bødkergaarden og søen ved 6. green, styringsbokse til teested-, green- og forgreen-

vanding ud fra skøn og beregninger af vandtryk på hvert enkelt område - hvor sprinklerne skal være samt 

hvor mange sprinklere, der behøves for at dække området. Der tilsluttes til to styringsbokse omkring hver 

green. Den ene til den eksisterende green-vanding, den anden til vanding på forgreens. De to 

vandingsområder kan styres hver for sig, og vandingen vil være baseret på behov ud fra faglige vurderinger 

og viden vedrørende jordbund, områder, årstid, tørkeindeks og vejret i sin helhed samt den øvrige 

beplantning omkring den pågældende green/forgreen. De fleste af de nuværende styringsbokse ved 

teestederne kan genbruges.  



 

Nedgravning af hovedledningen foregår primært i rough/semi-rough og vil kun i begrænset grad forstyrre 

spillet på banen. Nedgravningen foregår så skånsomt som muligt og den mest hensigtsmæssige føring hele 

vejen rundt. Etableringen af vanding på forgreens vil kræve nogen opgravning på områderne, og dette vil 

helt sikkert blive både synligt og i vejen for spil indtil græsset er reetableret. Reetablering af områderne – 

tildækning af opgravningerne og såning af græs ovenpå – foretages af vores egne greenkeepere. 

 

Udbudsmaterialet vurderes af vandingskonsulent Mikael Frisk fra den Svenske Golfunion inden 

udbudsmaterialet afsendes til leverandørerne.  

Der indhentes tilbud på opgaven fra Danregn, Agrometer og Svenske Bevattning.  

Samtidig spørges til tidshorisonten for igangsætning og færdiggørelse af arbejdet. 

 

Investering 

Nedgravning, etablering og tilslutning af ny hovedledning, rørføring mellem grundvandspumpe ved 

Bødkergaarden og søen ved 6. green, opdatering af vandingen på greens, etablering af vanding på for-

greens, teesteder, udtag til tilslutning af vandingstog til fairway og indkøb af vandtog forventes at ville 

koste ca. 1,5 mio. kr.  

 

Hvis bestyrelsen modtager generalforsamlingens accept den 17. november til optagelse af låneramme på 

op til 2,0 mio. kr., vil der blive udsendt udbudsmateriale til de tre ovenstående leverandører for tilbud.  

Det er håbet, at vi kan vælge leverandør senest primo januar og igangsætte arbejdet umiddelbart herefter, 

så det nye anlæg kan være klar til sæsonstart. 

 

Bestyrelsen d. 3. november 2020 

 

 


