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Danske OL sportsfolk skal dyste på dansk græs i Rio 
Når de danske sportsudøvere de kommende uger skal kæmpe om sejren i disciplinerne 

på græs, kan de måske få en hjemmebanefordel. De brasilianske græsspecialister har 

nemlig igen valgt græsfrø fra DLF til stadionerne for at give atleterne de bedste 

forhold. Så når det danske fodboldlandshold spiller deres indledende gruppekampe den 

4., 7. og 10. august mod Irak, Sydafrika og Brasilien sker det på græs fra DLF 

 

Stadionerne til fodbold og rugby-seven turneringerne er oversået med friske nye græsfrø 

så de står klar til sommerens store sports-event. August er en vintermåned i Brasilien, og 

det græs, man normalt anvender på stadionerne, går i dvale og bliver brunt og kedeligt 

at se på. Derfor anvendes den samme fremgangsmåde til banerne som til VM i 2014, 

nemlig oversåning med en speciel plænegræsblanding, der er udviklet af DLF’s 

planteforædlere. Plænegræsblandingen, der har vist sig at være optimal i det 

brasilianske klima, giver en perfekt og ensartet overflade til fodboldspillerne. 

Blandingen indeholder topsorter af alm. rajgræs og den særlige 4turf® teknologi, som 

DLF står bag.   

 

-Vi er glade for at de brasilianske grounds managers igen har valgt vores græsteknologi 

til dette kæmpemæssige sportsevent. Med de gode erfaringer, vi fik fra VM for to år 

siden i Brasilien, glæder vi os til at se nogle flotte græsstadioner, der opfylder vores 

høje forventninger, siger Søren Halbye, der er salgs- og marketingdirektør i DLF 

koncernen. 

 

Brasilianske banemanagere tilfredse med forberedelserne 

DLF arbejder tæt sammen med de græsspecialister, der har ansvaret for at klargøre 

banerne til OL, og som samtidig har erfaring med at optimere de lokale sportsanlæg. VM 

slutrunden i 2014 gav nogle værdifulde erfaringer, som banemanagerne nu nyder godt 

af. Alexandre Vieira dos Santos, medejer af Greenleaf Gramados, der har ansvaret for at 

klargøre banerne til OL, fortæller: 

 

- Vores primære udfordring er at få alle banerne til at være i perfekt stand i løbet af 

vores vintersæson. Brasilien er et kæmpe land og de logistiske udfordringer ved at 

transportere materiale fra nord til syd er enorm. Ved Confederations Cup i 2013, forud 

for VM 2014, identificerede vi den stærke rajgræs-blanding fra DLF som den bedste til 

oversåning. De vigtigste kvaliteter er græssets tilpasningsevne til de forskellige 

klimazoner samt en høj skygge-tolerance, hvilket er vigtigt på vores stadioner. Vores 

erfaring og gode resultater fra VM i 2014 har givet os en stor fordel i klargøringen af 

banerne til OL. 
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Det er ligeledes vigtigt, at banerne kan holde sig flotte og stærke gennem hele 

turneringen. Dos Santos understreger også dette som en af grundene til, at arrangørerne 

endnu engang har valgt en plænegræsblanding fra DLF. 

 

- Banerne kommer under et enormt pres og nogle af dem skal danne underlag for 10 

kampe på 10-14 dage, så vi kan ikke give køb på græssets kvalitet. Vi har arbejdet med 

den stærke sportsplænegræsblanding fra DLF i flere år, og ved at vi kan regne med dens 

høje kvalitet og slidstyrke i løbet af turneringen. Vores professionelle hold af grounds 

managers er meget tilfredse med klargøringen af banerne forud for OL, og vi kan love 

fremragende græsbaner til atleterne. 

Plænegræs forbedret med 4turf®-teknologi 

DLF’s globale planteforædlings-netværk er lokomotivet bag de fremskridt, der i de 
seneste år er sket inden for plænegræs. Og 4turf®-teknologien har rykket 
plænegræssets præstationsevne til et nyt niveau. 4turf® har det dobbelte antal 
kromosomer i forhold til normalt plænegræs. Det er karakteriseret ved en høj stress-
tolerance og et dybere rodsystem samt mere mørkegrønne blade. 
 

4turf® indgår i adskillige Masterline-blandinger og har netop de egenskaber, der 

efterlyses til sportsplæner i verdensklasse. Disse plænegræsblandinger er ideelle til 

klargøringen af fodboldbaner til efterårets kampe. Masterline er tilgængelig for de 

danske groundsmen, greenkeepere og anlægsgartnere gennem DLF’s salgskontor i 

Odense.  
 
DLF er global markedsleder inden for græsfrøindustrien med 800 medarbejdere i 13 lande. Koncernen har 

et globalt forædlingsnetværk samt produktion og salg af kløver- og græsfrø til mere end 80 lande. DLF er 

ejet af 3.500 danske landmænd og omsætter for 3,4 mia. kr. 

 

 7 stadioner skal være vært for 58 fodboldkampe for både mandlige og kvindelige atleter fra d. 3. – 

20. august 2016 

 16 herrelandshold og 12 damelandshold skal kæmpe om olympisk guld i fodboldturneringen 

 Det Olympiske Stadion i Rio de Janeiro vil være skueplads for de mange forskellige atletik 

discipliner ved OL 

 OL i Rio de Janeiro afholdes fra d. 5. – 21. august 2016 

 

DLF ønsker alle de danske atleter held og lykke ved OL i Rio! 
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