Nuuks grønne green
GOLFBANER. Udsigten fra den grønlandske
fjeldbane er strålende, og der er græs at spille
på, men ikke så meget, og den grønlandske
vækstsæson er kun på 3-4 måneder

G

rønland er grønnere end
som så. Og faktisk er der i
Nuuk en golfbane hvor der
spilles på græs. Banen er som
de tidligste baner i Skotland
hvor man spiller på landskabets betingelser. Kun mindre
arealer er planeret og plejet.
Ellers ligger området som det
er med fjeld og naturlig lav
bevoksning.
Banen blev anlagt i 1996 i et
kuperet fjeldlandskab hvor øer
af fairway og greens er etableret i små og nogenlunde jævne lommer. Mellem græsøerne
er der rough af revling, blåbær, lyng og mos samt vådområder og nøgent fjeld.
Kun hul 1 har græs lige fra
teestedet til greenen. Ellers
må man slå bolden hen over
den fjeldede rough til den næste lille fairway. Rammer man
ikke, havner man let i problemer, fortæller Ole Riger-Kusk i
Greenkeeperen. Det er ikke let
at slå fra fjeld eller en bevoksning af revling og sortbær.
Uden for fairway bruger man
normalt et fjeldjern der ‘bærer
et tydeligt præg af et hårdt
liv’, som Riger-Kusk fortæller.
Blinde slag fra tue til tue
Da terrænet er meget kuperet,
er der også blinde slag på de
fleste huller. Man kan ikke se
det punkt man ønsker at slå
til. Banens eneste par 5 hul har
tre blinde vinkler der alle går
over fjeld. Man skiftes derfor
til at være forcaddie som kan
angive en retning og se hvor
bolden springer hen. Bolden
kan springe uforudsigeligt når
den rammer fjeld. Banen er
par 66, og selv om flere spillere med lavt handicap har
spillet på banen, er rekorden
kun 74 slag. Det siger noget
om den høje sværhedsgrad.
‘Par’ er det antal tildelte antal slag som en spiller med et
handicap på 0 (professionel
standard) bør kunne nøjes
med for at få bolden i hul. Par
5 svarer altså til 5 slag. Og
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Man får ‘par’ når man spiller
hullet på det antal slag som
hullets par er.
Græs hentet fra Island
Greens er lavet af importerede
græsmåtter fra Island med en
græsblanding der i dag består
af almindelig rapgræs (Poa trivialis) og almindelig rajgræs
(Lolium perenne). Det gælder
både greens (60% rapgræs,
40% rajgræs) og fairway (80%
rapgræs, 20% rajgræs). I alt er
der omkring 0,3 ha (3000 m2)
green og små 4 ha fairway. På
en tilsvarende dansk bane
med 9 huller er der cirka 12 ha
græs, altså fire gange mere.
Græsset er helt afhængigt af
klimaet og i årenes løb er der
sket en kraftig selektion af de
græsser der kan overleve de rå
naturlige betingelser: Ned til
minus 25-30 grader om vinteren, massivt snedække i op til
6 måneder, højst 10 grader om
sommeren og kun 3-4 måneders vækstsæson.
I vækstsæsonen klippes
græsset højst to gange om
ugen. Klippehøjden er 14 mm
på greens og 40 mm på fairways for at der overhovedet

kan være græs på banen. I
Danmark er standarden 3,5
mm på greens og 12-18 mm på
fairway. Græsset i Nuuk klippes med en stor havetraktor
med rotorklipper.
Ellers bliver banen plejet traditionelt med luftning, topdressing og eftersåning.
Greenkeeper Børge Sørensen

kommer normalt inden sæsonstart og frisker banen op. Resten af plejen, herunder klipning, gennemføres af frivillige
efter hans anvisninger.
Miljøcertificeret
Der er ikke drænings- eller
vandingsanlæg på banen i
Nuuk. Der vandes kun i for-

Klar til slag med det
1700 meter høje
Sermitsiaq i baggrunden. Foto:
golfenvironment.org.

Greens og fairways er grønne øer i fjeldlandskabet. Det er sin sag at havne i rough! Foto: golfenvironment.org.
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bindelse med at der gødes
hvilket sker 3-4 gange om året.
Der bruges da 10-15 m3 vand
fra de søer der er på banen.
Der er i øvrigt aldrig anvendt
sprøjtemidler.
Banen ligger derfor lunt i
miljøsvinget. Klubben søgte en
GEO-certificering i 2013 - og
fik den. GEO står for ‘Golf En-

vironment Organization’ og er
en britisk baseret certificering
der skal sikre en bæredygtig
drift af golfbaner.
Fokus lå på energiforbruget
i klubhuset. Og det er højt for
når der ikke kan spilles udendørs, spilles der på to simulatorer i klubhuset hvor opvarmning og lys kan sluge meget

Golfbanen har 9 huller med dobbelte tee-steder på 5 huller. Banens
fairways er små og ligger som øer i fjeldlandskabet. Banen måler 2.109
meter (gul tee) og 1.790 meter (rød tee). Banen er på par 66 med et par
5-hul, fire par 4-huller og fire par 3-huller. Klubben har planer om at udvide banen til 18 huller. Gengivet fra Greenkeeperen 1/2015.
GRØNT MILJØ 4/2015

energi. Også her er man dog
godt stillet da alt el i Nuuk
kommer fra vandkraft. Alligevel er der udarbejdet en handlingsplan for hvordan energiforbruget kan reduceres.
„Nuuk ligger jo lidt decentralt, så vi blev som den første
bane nogensinde certificeret
på afstand. Det blev gennemført på den måde at jeg viste
Morten Walberg rundt i klubhuset og på banen via en
Skype-forbindelse hvilket fungerede fint,“ fortæller Ole Riger-Kusk der er GEO-verfikator, men ikke kunne være certifikator i den klub han selv er
medlem af. Nu er Nuuk Golf
Club den nordligste klub med
GEO-certificering.
Med stor entusiasme
Der bor omkring 17.000 i Nuuk
og golf er ikke en stor sport, så
der er normalt kun omkring 80
medlemmer. „Men hvad der
mangler i antal, kompenseres
så rigeligt i entusiasme. Selv
om det er fint vejr hvor en sejltur i Godthåbsfjorden trækker,
kan en søndagsmatch godt
omfatte 50% af medlemsskaren,“ fortæller Ole Riger-Kusk.
Som han fortæller, er det
helt fantastisk at spille på den
ret højtliggende bane med udsigt til isfjelde i Godthåbsfjorden og sne på Sermitsiaq, det
1700 meter høje vartegn i
Nuuk. Banen kan bruges i omkring 6 af årets måneder. I vinterhalvåret kan man i stedet
bruge golfsimulatorerne i
klubhuset. Det er også en speciel oplevelse at bruge dem
mens det blæser 40 meter i sekundet uden for og alt står og
ryster, siger Riger-Kusk.
Uge- og weekendmatcher
spilles året rundt enten på banen eller simulatorerne. Om
sommeren gennemføres 24-timers matcher hvor hver spiller
tager 5 runder af 18 huller svarende til 50 km gang i kuperet
fjeld i midnatssol. „Der er grej
som man kan leje og masser af
venlige medlemmer,“ lokker
Riger-Kusk,“ så der er ingen
grund til ikke at spille banen der findes kun den ene.“ sh
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