
Groundsman Dmitry Miheev på Fisht Stadium i Sochi, der lægger græs til 
Confederations Cup i Rusland. Til oversåning af plænen bruges  en sorts-
blanding af  diploid og 4turf plænerajgræs fra DLF 
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Top-events på græs

Fodboldsommer på græs fra DLF   
For andet år i træk kan Real Madrid kalde sig Champions League-mestre. Finalen blev i år spillet den 3. juni 
på Principality Stadium i Cardiff, Wales, der er én af verdens flotteste fodboldbaner. Finalen var startskuddet 
til en række topevents denne sommer, hvor DLF sætter sit markante aftryk på græsset

Stig Oddershede
Kommunikationschef

Det var intet mindre end det perfekte græs, 
der leverede spilleunderlaget for Champions 
League-finalen, der blev set af et tv-publikum 
på omkring 200 millioner fra over 200 lande. 
Se billedet på forsiden af tidsskriftet, hvor 
Marcelo fejrer triumfen. Det er ikke bare 
svært at komme igennem nåleøjet og blive én 
af de to finalister. Men forestil dig også, hvor 

krævende det må være at forberede banen til finalen. For Cardiff’s 
Principality Stadion er et udfordrende sted for en græsplante. 
De høje tribuner og det mobile tag betyder, at banen fra oktober til 
februar ikke rammes af den livgivende sol, men ligger i skygge. Selv 
om sommeren er der dele af banen, der kun får små mængder sol-
skin. Det stiller store krav til græsset, der både skal være slidstærkt 
og skyggetolerant. Og græsset skal ikke mindst se knaldgodt ud på 
TV-skærmene med en flot grøn farve og knivskarpe klippestriber. 
Lee Evans, Head Groundsman i Cardiff har brugt J Premier Pitch, der 
er en plænegræsblanding fra DLFs Johnsons Sports Seed, gennem 
mange år, både i Cardiff og før det i Aston Villa.  

”Det er vigtigt for mig at bruge en græsblanding til oversåning som 
jeg kender og har de rigtige egenskaber, ikke mindst på denne bane, 
der stiller store udfordringer til græsset,” fortæller Lee Evans. Alm. 
rajgræs Monroe og Columbine udgør hovedparten af oversånings-

”   Det er vigtigt for mig at bruge 
en græsblanding til oversåning 
som jeg kender og har de rigtige 
egenskaber ” 

blandingen, og de er to af DLFs smukkeste, mest slidstærke og skyg-
getolerante græsser, der er højt placeret på den engelske sortsliste. 

Top plænegræs til Ruslands VM-opvarmning
Fra midten af juni vil verdens fodboldøjne blive rettet mod Rusland 
og Confederations Cup. Turneringen, der finder sted i Kazan, Moskva, 
Skt. Petersborg og Sochi, spilles mellem den 17. juni og den 2. juli og 
er en forløber for verdensmesterskabet i 2018.

Lee Evans, Head Groundsman

Confederations Cup er en test for både sportsplænerne og for spil-
lerne. Ruslands hårde kontinentale klima – kolde vintre og varme 
somre – er en udfordring og kan være en svær cocktail for fodboldba-
nerne. Heldigvis er DLFs plænegræsser godt repræsenteret på den 
russiske sortsliste for plænegræs, og vores plænesorter, herunder 
de eksklusive og meget robuste 4turf® sorter, spiller en vigtig rolle i 
at klargøre de russiske fodboldbaner til sommerens Confederations 
Cup og næste års verdensmesterskab. 


