
Drift af 
almindelige baner

Asbjørn Nyholt

Hortonom, græskonsulent

Mobil: 4020 9613 • www.nyholt.dk



Idrætsfaciliteter i 
Danmark 2017

Facilitetsdatabasen.dk 
Idrættens Analyseinstitut

➢Græsbaner
• 1.856 Anlæg

• 4.646 11-mandsbaner

➢Kunstgræs
• 278 Anlæg 

• 331 Baner







Ingen vækst i ydersæsoner

Varme
Lys

Forår Sommer Efterår

Tilvækst i græsset

1. november
1. april



Vækst ca. 15. april -15. oktober



De 3 kræfter



Vand binder til overflader
Dræning og fordampning 



Vækstlag

Råjord

Spilleflade

Skitse af dræning

Overflade afstrømning

Grundvand

Infiltration





Topdressing giver flere 
grove porer i toppen



Efterår - vinter

➢Muldvarpe (november december)

➢Jordprøver (november: Rt, Pt, Kt, Mgt)

➢Gødningsplan (60-130 kg N/ha om året)

➢Tilsyn drænbrønde – evt. rensning / spuling 

➢Levende hegn – fældning – beskæring -
minimer gennemgroning af trådhegn 

➢Planlægning og plan for ekstra drift: 
(vertidræning, topdressing, topskæring mv.)







Klargøring sæsonstart – sidst i marts

➢Forårsklargøring – strigle, slæbenet, evt. ringtromle

➢Timing – så tørt som muligt

➢Håndarbejde: Muldvarpeskud, målfelter, muld, græsfrø, affald

➢Opstregning - anden placering end i efteråret

➢Mål og net - sættes ud / låses op 

➢Brugermøder: Afklarer gensidige forventninger 

➢Vent med andre plejeopgaver til græsset er kommet i 
vækst – først til midt i april





April – maj - juni

➢Gødning første halvdel af april

➢Forårets pleje
- vent til græsset har været klippet 2 gange: 
• Vertikalskæring

• Eftersåning

• Topdressing

• Jordløsning

➢Gødning igen sidst i maj og evt. sidst i juni









Videnblad 5.6-13 Skov og Landskab



Juni – skolernes ferie

➢Forårssæsonen lukkes – mål låses sammen

➢Fodboldskoler 

➢Håndarbejde: Målfelter planeres, jord løsnes, eftersås 

➢Indhenter det forsømte - eftersåning, topdressing mv. 

➢Ofte for tørt til vertidræning

➢Kan evt. sætte klippehøjden op 0,5-1,0 cm 

➢Svampesygdommen rødtråd sidst i perioden

➢Gødning evt. sidste uge af juli







August - september

➢Opstregning: Anden placering end i foråret 

➢Efterårssæsonen åbnes - mål låses op

➢Nu skal tætheden af græsset toppe
– udtynding og slid frem til midt i april 

➢Årets sidste pleje 
- dybdeløsning, vertikalskæring, topdressing, eftersåning 

➢Gødning - årets sidste udbringning(-er)

➢Topskæring - hvis du ikke kan vande

➢Klargøring af vinterbaner sidst i perioden





Piskning under 
trådhegn

og faste genstande



Oktober - november

➢Normalt for vådt til vertidræning

➢Sæsonen på græs lukkes - mål og net fjernes

➢Vintertilbud: Lysbaner, grusbaner, kunstgræs? 

➢Målfelter planeres, løsnes, eftersås 

➢Lapning med rulleræs?

➢Muldvarpe

➢Maskiner gøres vinterklar 

➢Evt. jordprøver – inspektion af drænbrønde ……




