
Dagbog fra St. Andrews
Den 21. oktober 2012 startede min rejse til St. Andrews. Ved ankomsten mødte jeg min  

bofælle Bradley, der kommer fra New Zealand. Han viste mig lidt rundt,  
så jeg fik en fornemmelse af stedet

Af Finn Nielsen

Mandag den 22. oktober 2012
Personalet, som er tilknyttet The Old 
Course, møder kl. 06.45. Jeg vil være til
knyttet denne bane under hele mit forløb. 
Alle mødes i maskinhallen, hvor der er en 
stor wide board, hvor alles navne står. Ud 
for hver enkelt står der, hvad deres opgave 
er den pågældende dag. Mit navn stod 
der også, og jeg skulle bl.a. vises rundt 
af Deputy Course Manager Mark. Efter 
rundturen, fjernede vi rest af klip på te
estederne og afduggede yderområderne. 
Dem der klipper greens, går først ind og 
fjernet flaget inden, de klipper greenen. 
Flaget skal være midt i klippe sporet.

Der er to piger fra Letland, der dresser 
turfmærker 6 dage om ugen på fairways. 
Der bliver også dresset turfmærker på tee
stederne 6 dage om ugen. Der er nu 16 
mand ansat på The Old Course, og om 
sommeren øges antallet til 26. 

De har en maskinpark af en størrelse, jeg 
aldrig har set før. Her er:
• 20 singelklippere
• 5 fairways klippere med opsamling på
• 8 greenklippere hvoraf de 4 bliver brugt 

til forgreens og teesteder. 
• 4 greens rullere
• 1 rough klipper
• 1 kop klippere
• 1 sidevinder
• Et hav af el bugis
• 6 store workmans
• 2 wiedeman lufter
• 6 traktorer
• Og en hel masse andet. 

Dette er kun til en bane. Det er bygget 
sådan op, at to baner deler bygning. Det 

er meget store 
forhold her. Der 
er 6 mekanikere, 
som passer alle 
banernes maski
ner. Alle klippeled bliver afmonteret efter 
to gange klip. Her bliver bensetning kon
trolleret med mikrometer ur og justeret. 
Skarphed på cylinder og underkniv kon
trolleres også. 

Det er normalt kun champ tee, der bliver 
klippet med single klipper. Det er kun op 
til en af de store tuneringer, der singel klip
pes på greens. Det tager to mand over en 
time bare at klippe en af dobbelt greensne.

Klippe højderne er: 
• Rough 25 mm fairways 9 mm 

• Tee 7,5 mm det samme på området om
kring greens.

• Greens 4 mm (sommer) – 5 mm (vin
ter). 

Om sommeren klippes der fem gange om 
uge, og der rulles 23 gange. 

Efter middag tog Deputy Course Mana
geren Simon Connah mig rundt på New 
Course og Jubilee course. Efter rundturen 
fik jeg udleveret mit arbejdstøj. Så var 
første arbejdsdag gået. Vejret har været 
fantastik. Solen har skinnet fra en skyfri 

Er ude og flytte huller sammen Med Simon. Her er vi på en 
dobbelt green, den er ca. 2600 m2. Hullet bliver skridtet ud fra 
forkant og højre side. Vi fjerner også ev klumper af græs afklip.
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himmel, og der er totalt vindstille. Der er også havblik, det fås 
ikke bedre.

Tirsdag den 23. oktober 2012
I dag er det rigtigt St Andrews vejr – tåge, regn og blæst.

Har været ude og lave setup. Det er at fl ytte tee markeringer. 
Samle knækkede tees op, tømme skrald kasserne og fylde vand i 
boldvaskerne. Hvis der er nogle ormeskud på teestederne, skal 
disse også fjernes.

Efter frokost var jeg med til at reparere de områder, hvor til
skuer stilladset stod på Hospatile Mounten under Alfred Dunhild 
turneringen. Vi brugte græstørven fra hvid tee på hul 7. De er ved 
at lave teestedet om, fordi det ikke kan gro om sommeren. 

Onsdag den 24. oktober 2012
Onsdag startede 
med at jeg kom på 
bunkerholdet, der 
består af 3 mand. 
Her håndriver de 
deres bunkers 6 
dage om ugen. Det 
bliver gjort med 
træriver ikke noget med plastik her. Det ser rigtigt godt ud bag
efter.

Dernæst var jeg med til at arbejde på Champ tee på hul 10. 
Efter job var jeg ude og spille 14 huller på New Course sammen 
med to kollegaer.

Torsdag den 25. oktober 2012
Torsdag er jeg sammen med Simon ude at fl ytte huller. Normalt 
måles placering ud med gps. Men den var i stykker, så derfor blev 
hullerne sat efter skridt udmåling. Der blev også noteret, hvor 
pinden skulle stå næste gang således at der kan udleveres kort til 
spillerne. Der fl yttes huller 23 gange på en uge. Om sommeren 
er der start 12 timer om dagen med 10 min imellem hver. Green
fee er om sommeren 150 pund. Om vinteren er den 75 pund.

Mødte den greenkeeper, der er ansat af Europa turen, som er 
ude og se, om banerne er i orden til turneringen. Simon spurgte 
meget ind til, hvordan vi plejer rødsvinglen i Danmark. Vi talte 
meget om gødninger og klippe højder. Han viste mig et af de om
råder, hvor de ikke kan styre roughen. Her er de begyndt, at fjerne 
al vegetation og de øverste 20 cm jord. Efterfølgende lægger de så 
rent sand ud og sår med ren svingel blanding. Der er store områ
der, hvor de er nødt til at høste roughen for at få fl ow i banen. Der 
er for meget organisk materiale i jorden på disse arealer. 

Fredag den 26. oktober 2012
Fredag var der en gun start kl. 09.00, så der var bare drøn på. Var 
på bunker holdet sammen med 6 andre.

Greens skulle have været rullet, men da solen stod op, blev det 
frost. På dette tidspunkt havde de kun nået 6 greens inden, de 
måtte stoppe.

Var igen på Champ tee, hvor der skulle lægges græs på. Jeg 
lagde det meste selv. Så når der bliver spillet The Open 2015, kan 
jeg sige, at det græs har jeg lagt.

Lørdag den 27. oktober 2012
Lørdag har jeg fri. Jeg går ud og at tager bil
leder af The Links (hele området). Lidt sene
re er jeg ude og spille Jubilie Coruse. Det si
ges at være den vanskeligste af banerne. Dem 
der syntes, at vi har hårde greens, skal bare 
komme og prøv at spille her. Personligt kan 

jeg bedst lide de er hårde. Det betyder at greens er meget hurtige 
her. Simon siger, at det i år ikke har været muligt at få hastigheden 
helt op. Det har været den vådeste sommer, han kan huske i de 20 
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GRØNNE OMRÅDER: 

Garta udvider sit salgsteam på grønne områder med Ivan Diget.  
 
Ivan har mere end 30 års erfaring i branchen og er  
velkendt med det sjællandske marked. 
 
Ivan har et indgående kendskab til Gartas brede  
sortiment og glæder sig til at lade sine nye kunder  
nyde godt af hans mange kompetencer.  
 
Ivan vil som hidtil fortsat betjene havecentre og  
væksthuse på Sjælland.  
 

Tag godt imod Ivan derude.  
Du er velkommen til at kontakte ham på hans mobilnr. 2161 3757 

GARTA OPRUSTER PÅ SJÆLLAND 

 

Her er jeg sammen med Billy nr 2 fra venster og Andy 
nr 3 fra venstre. Billy har arbejdet over 30 år her og kun 
på Old Course. Andy har også været her siden han forlod 
skolen, han har arbejdet på flere af banerne på The Links. 
De er begge her fra St Andrews.
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Her boede jeg. Lejligheden ligger oven på The Links Clubhouse. Med udsigt  
over 3 af Banerne på The Links. 300 meter til arbejde, 400 meter til byen. 
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år, han har arbejdet her. Efter runden blev 
jeg inviteret over i St. Andrews Golfclubs 
klubhus. Det ligger lige ud til 18 green 
på The Old Course. Der kan kun mænd 
blive medlemmer. Kvinder må i dag blive 
inviteret med ind. Jeg kunne kun komme 
ind, fordi at jeg var inviteret.

Søndag den 28. oktober 2012
Søndag startede med rengøring i lejlig
heden, det var et stykke tid siden det var 
gjort sidst. Var ude og se den gamle bydel. 
Det var interessant.

Studenterne havde en form for skatte
jagt rundt i byen. Der er næppe meget un
dervisning i morgen. Det var ikke dansk
vand, de drak, når de fandt en af posterne. 
Man skal vel også drikke mod til sig, for 
at bade i havet på denne årstid. Bagefter 
spillede jeg New Course igen. En fantastik 
bane med dejligt hårde greens, lige efter 
min smag.  

Mandag den 29. oktober 2012
Mandag så er det blevet hverdag igen. Er 
man i tvivl om det er hverdag eller week
end, skal man blot lytte efter Royal Airfor
ce jagerfly. I hverdagene træner piloterne. 
De må have andre regler end, dem vi har. 
De går igennem lydmuren ind over land 
lige. Det er så højt, at vinduerne rasler i 
hele området. Det er imponerende at se 
på, når de træner kamp manøvre. Er ude 
og switche greens sammen med 6 andre. 
Efter at de blev topdresset i går, hvor ba
nen var lukket. Mødte også den canadiske 
vinder af Toro Student of The Year 2012. 
Han har været i EU i fem uger og skal være 
her i to dage.

Efter frokost er jeg ude og klippe bak
ken bag ved 18. green. Det er fordi gol
ferne ikke kan finde deres bolde, hvis de 
har slået for langt. 

Tirsdag den 30. oktober 2012
Tirsdag morgen er fantastik. Solopgangen 
er noget for sig selv. Er med ud og ordne 
bunkers. Det tager tre mand ca. to timer. 
Bagefter er vi igen i gang på hul 18. Nu 
fjerner vi så meget af rodvæksten som mu

ligt. De har lavet denne øvelse to gange i 
år. Til næste år skal de på den igen. 

Onsdag den 31. oktober 2012
Onsdag jeg er ude og lave setup på teeste
derne. Al deres affald sorteres helt ned til, 
om det er klart eller farvet glas. Al plastik 
bliver også soteret fra. Det skal alt sammen 
i forskellige containere. Bagefter er jeg 
sammen med Billy, som har arbejdet hele 
sit liv her på The Old Course. Vi er ca. i 
samme alder. Vi er ude og reparere et køre 
spor fra en boggi, som kom under Alfred 
Dunhill Cup. Vi ruller ca. 10 m2 græstørv 
af og lægger sand ud, så det bliver ret igen. 
Bunkeren er en af de meget store og meget 
dybe. Denne her er ca. 2 meter dyb.

Torsdag den 1. november 2012
Torsdag er jeg ude at flytte huller sammen 
med Simon. Da vi kommer til putting 
greenen, beder han mig flytte dem selv, idet 
han mener, jeg har styr på dette. Det skal 
lige siges, at der kun er fire mand, han lader 
flytte huller. Jeg skal også lukke den ene af 
putting greens ned for vinteren. Der bliver 
taget kopper op og sat propper ned fra re
parations greens. Efter pausen er jeg med 
på et bunker hold, som er ved at udskifte 
forsiden af bunker kanten. Det er dybt im
ponerende, hvordan de gør det. Det noget 
ældgammelt værktøj. Deres spader minder 
om en feltspade i størrelsen. Jeg har det 
ligesom bonderøven, når han siger, at det 
drejer sig om at suge til sig fra de gamle 
håndværksmestrer. Jeg har virkelig fået re
spekt for deres græstørvs arbejde.

Fredag den 2. november 2012
Fredag er jeg ude sammen med fem andre 
og singel klippe greens. Det tager 3.5 time 
for 6 mand. Jeg var med til at klippe The 
Beast (den største af deres dobbelt greens). 
Det tager 1 time og 15 min for to mand 
at klippe den.

Efter pausen er vi ude og rette et nyt an
lagt stykke rough område på hul 7 af. Vi 
må dog opgive, da det har regnet meget i 
1,5 time. Så derfor bliver kun kanterne, 
ud til stierne, rettet af. Derfor bliver jeg 
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sendt ud for at rive bunkere. Forskellen på 
en almindelig bane og St Andrews er, at 
alle 72 bunkere bliver revet igen. Dvs. at 
de er blevet revet om morgnen, og idet det 
har regnet, bliver det gjort igen. Det siger 
bare lidt om standarten her!

Lørdag den 3. november 2012
Så er dagen kommet, hvor jeg skal ud og 
spille på The Old Course. Desværre er 
her meget frost, så min start tid kl. 09.00 
bliver afl yst. Derved mister man sin start 
tid. Men så er det godt at skulle spille 
med Gordon Moir. Han er leder af alle 
links banerne. Får ny tid kl. 12.30. Bol
den består af David, en greenkee
per fra USA, den Canadiske Toro 
vinder, Gordon og mig selv. Det er 
en meget fl ot dag, solen skinner, og 
der er ingen vind. Der bliver spil
let fra hvid tee 6721 yards. Det var 
mere end en stor oplevelse at spille 
her. Efter runden var vi ind i R & As 
klubhus, hvor vi så de rigtige pokaler 
til The Open. De forlader aldrig klub
huset. Det er kopier, vi ser i tv, og der 
er fem som roterer rundt i verden. Som 
PR for The Open.

Vi så også det store lokale med alle 
de gamle malerier og omklædningsska
be med de gamle navne på. Dette hus 
emmer bare af historie, og jeg bevægede 
mig rundt med stor respekt. Jeg havde 
samme følelse, da jeg besøgte strandene 
i Nordmandiet. Fik efterfølgende at vide, 
at det ikke er nemt at komme ind i det 
lokale. Der er ansatte, der aldrig har været 
der.

Søndag den 4. november 2012
Søndag er der igen meget rimfrost og ba
nerne blev først åbnet kl.10.30. Var ude 
for at tage lidt fl ere fotos. Var også forbi 
starteren på Eden Course for at høre, om 
det var muligt at komme ud og spille. 
Det var det, så kl. 13.04 teede jeg ud i det 
enormt fl otte solskinsvejr.

Mandag den 5. november 2012
Jeg er kommet med på et af bunker hol
dene. Dette hold river den 
gamle ned, og bygger en ny 
op. Arealet omkring bunkeren 
bliver også renoveret, fordi R 
& A's medlemmer har svært 

ved at komme ned og op igen. Der har 
været overvejelser om, der skulle laves en 
træstige til samtlige bunkers på banen. Jeg 
regner med, at skulle være på holdet i det 
meste af denne uge. Dagen startede med 
rimfrost, som gik over til solskin og 68 
graders varme.  

Tirsdag den 6. november 2012
Bunkerbygning hele dagen på hul 5. De 
arbejder ikke så meget med laser her, deri
mod med en simpel grad måler. Kanterne 
bygges på fairway med stigning på 65 gra

også henne og kikke på dem, der er ved 
at lave Cottage bunkeren om. De havde 
fundet en gammel spunds væg lavet af ege 
træ. Bunden i denne skal hæves, fordi den 
har store problemer med, at der ofte står 
meget vand i den.

Torsdag den 8. november 2012
Er ude og rive bunkers. Er blevet fl yttet 
over på Cottage`s holdet, hvor vi er ved 
at lave bunden vandret. Det er underligt, 
at de arbejder på en så gammeldags måde. 
De har ingen laser, man slår en pløk i jor

links banerne. Får ny tid kl. 12.30. Bol

huset. Det er kopier, vi ser i tv, og der 
er fem som roterer rundt i verden. Som 

Vi så også det store lokale med alle 
de gamle malerier og omklædningsska
be med de gamle navne på. Dette hus 
emmer bare af historie, og jeg bevægede 
mig rundt med stor respekt. Jeg havde 
samme følelse, da jeg besøgte strandene 
i Nordmandiet. Fik efterfølgende at vide, 
at det ikke er nemt at komme ind i det 

Her er Simon Connah som er Deputy Course Manager på Old Course. Og mig selv. Han 
har været her i mere end 20 år. De fleste af årene på Old Course. Vores kemi passede bare 
sammen. Han spurgte om, jeg kunne tænke mig at komme. Over og være en del af deres 
theam til The Open i 2015. Og hvis jeg kunne få det til at passe ind Ladys Open 2013.

den og med et bræt + vaterpas videre til 
næste pløk. Fem mand og vi er stadig ikke 
færdige.

Fredag den 9. november 2012
Fredag er jeg sammen med Simon og 
Mark ude og lave en af Rob`s bunkers, 
hvor vi lader den øverste græstørv blive. 
Her fjerner vi kun græsvæggen neden 
under. Det er en mere besværlig måde 
at renovere en bunker på. Det gør vi for, 
at bunkeren hurtigere kan komme i spil 
igen. Vi bliver færdige med den. Den har 

der. Disse grader gælder kun på The Old 
Course. På de andre baner er stigningerne 
knapt så stejle. Jeg har fået lov til at be
stemme, hvordan udenoms arealerne skal 
se ud.

Onsdag den 7. november 2012
Bunker og udenoms arealerne bliver lavet 
færdige med græstørv. Den sidste del af 
dagen begynder vi at fjerne siderne i tre 
nye bunkers på hul 15, som hedder Rob`s. 
De skal laves på en anden måde, hvor den 
øverste græstørv bliver liggende. Vi var 
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Sandmoseskolen
Sandmosevej 486, 9460 Brovst

tlf. 9633 2626, www.amunordjylland.dk

Green-
keepere

Fra ufaglært til faglært 
Få papir på dine faglige 
kvalifikationer. Bliv faglært 
greenkeeper enten som vok-
senlærling på erhvervsuddan-
nelsen eller gennem efter-
uddannelseskurser på AMU 
Nordjylland. 

Se vores samlede udbud på:
www.amunordjylland.dk

Ta’ en elev 
Hvis I som virksomhed åbner 
dørerne for en elev, får I tilført 
energi og faglighed til arbejds-
pladsen. En elev er en god in-
vestering! 

Hør om mulighederne
Kontakt Annie Sønderby på 
tlf. 2120 7196 eller via e-mail: 
asb@amunordjylland.dk

Vi starter nye hold i uge 2!

NB! Ændret 

tilskudsordning 

fra 1. jan. – skynd dig 

derfor at ansætte en 

elev nu og gør brug 

af den nuværende 

ordning!

en størrelse, som de her kalder en standard bunker. Normalt er 
de fi re mand om at nå det på en dag, så det er bare super godt 
arbejde, som Simon siger.

Lørdag den 10. november 2012
Jeg er oppe for at få en start tid til The Old Course. Jeg skal bare 
komme, siger starteren, det er dejligt med et Links kort. Får en 
gang morgenmad i klubhuset og tager derefter fl ere fotos af ba
nen. Op til starteren, kommer ud sammen med en lokal og hans 
ven fra USA. Jeg spiller en rigtig god runde.

Søndag den 11. november 2012
Søndag starter med tøjvask og indkøb. Da jeg er på vej hjem fra 
byen, ser jeg, at de er ved at gøre kanonen fra R & A klar til skud. 
Spørger til hvorfor de skal affyre den. Det er til minde om en 
blodig dag under første verdens krig. Der er også nogle meget 
gamle mænd i uniform tilstede. Der affyres et skud kl. 11.00 og 
et kl. 11.02. Var ude og spille New Course sammen med en af de 
mange studerende, der er her i byen. I byen er der fl ere universi
teter, hvor der går ca. 7.000 elever.

Mandag den 12. november 2012
Jeg er tilbage i Cottages bunkeren sammen med Billy og Andy, 
og jeg afsætter bunden i vatter, mens Andy og Billy begynder at 
lægge den nederste græstørv. Vi kører over på deres mark, hvor 
de skærer græstørv. Den ligger ca. 3 km væk. Her læsser vi en 
traktorvogn og 2 worksman med græstørv. Græstørven, som man 
bruger, er ca. 6 cm. Vi bygger en del af væggen op. Efter arbejde er 
min kone Gitte og Torben Rønnebæk fra Vilvorde kommet frem. 
Mødes med dem ved R & A klubhus. Har glædet mig rigtigt 
meget til at få besøg fra Danmark.

Tirsdag den 13. november 2012
Tirsdag holder jeg fri, og viser Gitte og Torben rundt på anlægget. 
De skal begge lige vænne sig til at se efter de mange golfbolde, der 
fl yver rundt her. De troede ikke på, at det er, som at befi nde sig 
i et skydetelt, når man bevæger sig rundt på banen. Under rund
turen møder vi alle course managerne, som er ude sammen med 
Bob Taylor fra STRI. De bruger ham som sparrings partner om 
banens udvikling og vedligeholdelse. Efter en samtale med ham 
blev vi inviteret til borgermøde om aftenen. Her fortalte han om 
sine ideer til banen. Hele tiden med naturen i højsæde.

Onsdag den 14. november 2012
Jeg er tilbage i Cottages bunkeren, da der er et stort vandproblem 
i den ene ende, som skal løses. Billy har over 30 års erfaring på 
The Old Course, så han kan huske, at der er et gammelt dræn i 
nærheden af bunkeren. Så nu går jagten ind på det. Vi fi nder en 
brønd på hul fi re, som ser ud til at kunne løbe hen til bunkeren. 
Problemet er bare at de ledende medarbejdere, er til info om to 
nye maskiner, så derfor kan der ikke bare sættes en rensning af 
drænet i gang. Langt om længe kommer der en leder ud, og ser 
på drænet. Spuleren kommer fra Eden Course, men den kommer 
kun 11 meter ind i røret. Det er fyldt med sand. Det ender nok 
med, at der skal lægges et nyt dræn ned i januar.

Torsdag den 15. november 2012
Jeg skal over og se Carstel Course sammen med Gordon. Det er 
en enorm fl ot bane, og det ser ud som om at landskabet altid har 
set sådan ud. Det har det bare ikke, hele landskabet er nemlig 
kunstigt anlagt. Jeg har aldrig set så kuperet greens. På fi re huler 
stiger det 55 meter. Efter rundvisningen er Gitte og jeg tilbage 
hos Andy og Billy i skydeteltet. Vi har ikke været der ret længe før, 
Andy bliver ramt på læggen af en bold. Man er ikke i tvivl om, at 
den ramte hårdt, da Andy viser os stedet, hvor bolden har ramt. 
Mærket er mørkt, og han har ondt. Gitte hjælper til med at bygge 
bunkervæggen. Hun var meget træt efter en hård arbejdsdag.

Efter endt arbejdsdag er det blevet tid til at sige farvel til mændene 
på The Old Course. Det er underligt at tænke på, at der allerede er 
gået fi re uger. Men så er det dejligt at vide, at jeg har fået nogle venner 
her. Simon spurgte, om jeg ville være interesseret i at komme og være 
med til at passe banen op til The Open 2015 og Ladys Open 2013. 
Jeg vil få en udtalelse fra St. Andrews, magen til den, de giver til deres 
ansatte, så indtrykket af danske greenkeepere, må have været godt.

Fredag den 16. november 2012
Fredag er hjemrejse dag. Simon kommer forbi for at sig farvel 
endnu en gang. Gordon kører os ind til lufthavnen, hvilket er 
meget venligt af ham. Vi er tilbage i Nykøbing. F. kl. 17.00. En 
stor oplevelse har fået sin afslutning, og jeg vil se tilbage på det 
med stolthed og ydmyghed. 
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