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DLF er hovedleverandør af 
græsfrø til VM i Rusland
Hele fodboldverdenen venter med spænding på startfløjtet til en fodbold sommer med en hel måneds 
topfodbold fra Rusland. Danmark er med i slutrunden og fodboldfeberen og bliver mere og mere intens 
op til VM. DLF er for tredje VM i træk hovedleverandør til dette top-event

4turf er et hit hos russiske groundsmen
Vi har talt med en af de groundsmen, der har 
ansvaret for VM-banerne. Vladislav Lysenko er 
chef groundsman hos FC Locomotiv Moskva 
og har ansvaret for klubbens kampstadion og 
Bakovka træningscenter, der stiller fodbold- 
baner til rådighed for både det iranske lands- 
hold og turneringens dommere til at træne på. 
Vladislav har været kunde hos DLF i over 10 år.

”Vi er ret stolte over at være nogle af de første fodboldklubber, der 
bruger græsblandinger med 4turf sorter. Med udgangspunkt i vores 
erfaringer og det specielle russiske klima har vi valgt at bruge en 
blanding af 4turf sorter til vores baner fordi de har en god fremspiring 
og etablerer sig bedre ved lave temperaturer end andre sorter. Derfor 
har vi større sikkerhed for et godt resultat selv i det tidlige forår eller 
sene efterår, der giver os de største udfordringer. Personligt har jeg 
samarbejdet med DLF i over 10 år, og jeg er vældig godt tilfreds med 
deres produkter og løsninger til vores sportsplæner,” fortæller 
Vladislav.  

Holdbart og slidstærkt græs er nøgleord for græs til en 
fodboldturnering i verdensklasse. I løbet af turneringen 
spiller de 32 landshold 64 kampe, hvoraf syv vil finde 
sted på Russlands nationalstadion, Luzhniki Stadion i 

Moskva. Heriblandt åbningskampen, Danmarks kamp mod Frankrig, 
den ene semifinale og finalen den 15. juli. 

Grønt græs til sidste fløjt
Den 14. juni vil verdens fodboldøjne være rettet mod Moskvas  
Luzhniki stadion, der er vært for åbningskampen mellem Rusland og 
Saudi Arabien. Gennem 90 minutter vil de 22 spillere give alt hvad de 
har for en sejr og udsætte græsset for både en intensiv og brutal 

behandling. Græstæppet skal være toptrimmet og klar 
til at modstå de glidende tackler og sliddet fra 

fodboldstøvlerne.
DLF har leveret græsfrø til dette stadion i 

løbet af de seneste tre år, først til eta- 
blering af banen og senere flere leve- 
rancer til eftersåninger, hvor man sår 
nyt frø oveni det gamle græstæppe. 
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Hovedleverandør til VM

” Personligt har jeg samarbejdet med 
DLF i over 10 år, og jeg er vældig godt 

tilfreds med deres produkter og 
løsninger til vores sportsplæner ”

Stig Oddershede
Redaktør

DLF græs på de fleste russiske stadioner
DLF er markedsleder på det russiske græsfrømarked og står for 
omkring 70 procent af Ruslands import af græsfrø. Med over 100 
DLF-plænegræssorter på den russiske sortsliste er der nok at vælge 
imellem for de russiske groundsmen. Derfor er det naturligt, at der er 
valgt græsfrø fra DLF til otte af de 12 kampstadioner for at gøre 
banerne klar til slutrunden. 
”Vi er glade og stolte over, at vores plænegræs har kvalificeret sig til 
verdensmesterskabet for tredje gang i træk, og at vi har en stærk 
position til denne turnering”, siger DLFs salgs- og marketingdirektør, 
Søren Halbye. ”Selvom de russiske stadioner er spredt rundt i mange 
klimazoner, har vi fundet de bedste græsløsninger, og vi er overbe- 
viste om, at vores græs når hele vejen til finalen.” 

I foråret 2018 har Luzhniki anvendt en plænegræs- 
blanding til oversåning, der består af de bedste diploide 
plænerajgræsser og 4turf sorter. 
Blandingen er sammensat af de diploide sorter Columbine 
og Clementine samt de tetraploide 4turf sorter Double og 
Fabian. Blandingen kombinerer hurtig etablering med stor 
slidstyrke og stresstolerance. 

” Vi er glade og stolte over, at vores 
plænegræs har kvalificeret sig 

til verdensmesterskabet for 
tredje gang i træk ”

Luzhniki stadion i Moskva er vært for både åbningskamp og finale
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50 ÅRS FØDSELSDAG 
29. juni 2018
Tom Johansen, lagerarbejder, Nr. Alslev

4. august 2018
Heidi Jarman Jørgensen, regnskabschef, Roskilde

Mette Jespersen er blevet udvalgt til Ber-
lingste Business liste over de 100 største 
unge talenter i dansk erhvervsliv. Karrieren 
begyndte hos NaturErhvervstyrelsen, og i 
2016 skiftede Mette Jespersen til DLF. Her 
startede hun med at lede et kvalitetsprojekt, 
der gik på tværs af afdelinger og lande, og fra 
januar 2018 har hun været chef for corporate 

product management med ansvar for porteføljen af græs, kløver og 
lucerne – en forretning med en omsætning på tre milliarder kroner.

60 ÅRS FØDSELSDAG 
22. juni 2018
Vinni Munksgaard Lind, analyseassistent, Randers

23. juni 2018
Finn Lolle Argjum, lagerarbejder, Højme

10. juli 2018
Sten Pedersen, lagerarbejder, Randers

15. juli 2018
Leon Meng, lagerarbejder, Højme

29. juli 2018 
Niels Ejnar Overgaard, lagerarbejder, Randers

1. august 2018
Rene Kruse, lagerarbejder, Åkirkeby

DLF har talent 

Lotte Rose Nielsen har været elev i DLF i to år 
og er ved at færdiggøre sin uddannelse som 
kontorassistent. Hun startede elevtiden med 
deltage i implementeringen af et større IT-pro-
jekt samtidig med, at hendes nærmeste kol-
lega var sygemeldt. Lotte deltog i opgaven 
med stort overblik og dygtighed, og da den 
sygemeldte kollega kom tilbage, var det Lotte, 

der gik i front med at genoplære kollegaen. Det er en af grundene til, at 
hun har modtaget prisen som Årets Lærling fra Dansk Industri Roskil-
de/Køge Bugt.

Lærlingepris til DLF-elev

Ny generation af stress-tolerante græsplæner
Det russiske klima byder på kolde vintre og 
varme somre og et væld af variationer alt 
efter, om man er ved kysten eller inde i 
landet. Med over 2.000 km mellem de 
nordligste og sydligste stadioner skal 
der tages højde for de lokale forhold, 
når man skal vælge den optimale 
græsløsning. Det der virker på ét 
stadion, virker måske ikke så godt 
på en anden lokalitet.
Nogle af de mest robuste plæne- 
græsser er 4turf sorterne, som er 
udviklet af DLFs planteforædlere. 
Disse plænerajgræsser etable- 

rer sig hurtigt og har en høj tolerance for sygdoms- og 
tørkestress, et dybere rodsystem og en flot mørk grøn 
farve. 4turf sorterne tilfører sportsplænerne styrke  
og holdbarhed; egenskaber der er efterspurgt af 
groundsmen på de mest prestigefyldte sports- 
arenaer verden over. Derfor er DLFs plænegræs- 
sorter – og specielt 4turf-sortimentet et populært 
valg på de russiske VM-baner.  


