
Nyhedsbrev fra baneudvalget. Juli 2020.

Så er vi midt på året, og hvilket første halvår. Først en mild vinter, så et særdeles vådt forår 
med banelukning og derefter tørkeperiode på 5 uger med udtørring af vores reparerede 
huller. Oven i det hele, kom så CORONAEN med skrappe restriktioner. Jo, vi og vores bane
har haft udfordringer nok.

Alle har forsøgt at gøre tingene så godt som muligt under de givne omstændigheder, og vi 
vil i den forbindelse gerne takke alle dem, der har udvist forståelse og respekt omkring de 
forskellige situationer og handlinger, der har været nødvendige, for at vi trods alt har kunnet
spille noget, der minder om rigtig golf. (Det er heldigvis kun få, der synes at ha lidt under 
det og haft lidt vanskeligheder med at tilpasse sig.)

Nu kan vi glæde os over, at det igen er ved at være næsten normale forhold, selvom vi alle 
stadig skal passe på hinanden, spritte af og holde afstand.

I vinterens løb har vi arbejdet med forskellige projekter: (kan snart ses på hjemmesiden)
1) Der er revideret i masterplanen,
2) Der er udarbejdet en målsætning for en mere bæredygtig udvikling af banen/klubben 

generelt, 
3) Der er udarbejdet en plejeplan,
4) Og lige nu arbejder vi på en langsigtet planteplan i samarbejde med Hedeselskabet.

Derudover har vi haft besøg at kommunens biolog og den lokale ornitologforening, for 
blandt andet at indlede et samarbejde om udvikling og etablering af miljøvenlige tiltag, 
herunder, at fremme biodiversiteten og skabe bedre vilkår for det i forvejen rige dyreliv vi 
har på banen og i omgivelserne.

Vi skal være pesticidefri senest i 2030.

Vi har også søgt om dispensation til uddybning/oprensning af vores søer, og havde håbet på 
at vi kunne bruge overfladevandet til vanding af fairways. Men det må vi ikke. Der er 
forskellige love der forbyder det.

Til gengæld har vi så fået mulighed for at søge om etablering af et eller flere større 
vandhuller til brug for vanding. Så lige nu pågår der livlig aktivitet, med det sigte at få 
mulighed for at etablere vanding af hele banen. Mere om det senere på året, men vi håber 
meget på et godt resultat, da de sidste 3 år tydeligt har vist, at hvis vi skal ha en god/bedre 
bane, skal vi ha adgang til at vande efter behov.
 
I foråret var det planen at vi skulle ha organiseret og tilrettelagt forskellige arbejdsopgaver 
udført af frivillige. Det måtte vi udskyde på grund af coronaen, men er nu så småt igang 
med at få det organiseret. Skulle nogen ha lyst til at gi en hånd med, er der stadig plads og 
opgaver. Henvendelse til baneudvalget.

Greenkeeperne har ligget vandret det meste af tiden og der er flere ting der har drillet: 
maskinproblemer, personaleudskiftning/sygdom og vejret. Men generelt synes vi det er 
lykkedes at få banen til at fremstå i fin stand. 



Greens har drillet en del. Svampeangreb fra vinteren har vist sig mere hårdnakket end 
forventet, så der har været ekstra arbejde med dem. De er forskellige i deres opbygning og 
vejrliget har forskellig indflydelse på deres tilstand, men der arbejdes meget på at få has på 
genvordighederne.
Så hvis der er en greenkeeper på grens, når du står og skal slå din bold ind, så gi' dem lige 
den tid der er nødvendig, og lad være med at blive irriteret over at du skal vente et par 
minutter. De gør det for din skyld.

Som noget nyt har vi indkøbt rosetter til flagstængerne, så man bare hiver flaget op, og 
wupti så følger bolden/boldene med op. Det skulle ha været introduceret i foråret, men da 
måtte vi jo ikke røre flagstangen. Men det skåner hulkanterne i betydelig grad. Og så skulle 
det meget gerne bevirke, at ingen brugte de forskellige hjælpemidler til at stikke ned i 
hullet efter bolden. Vent med at bruge dem til bolden er kommet op af hullet som 
beskrevet.

Erik Nordal er indtrådt i baneudvalget, og pr. 1. juli er Thomas genansat som greenkeeper.

Til sidst vil baneudvalget og greenkeeperne ønske alle en god og positiv golfsommer, hvor 
vi alle passer godt på hinanden og vores dejlige bane.

Med venlig hilsen
Baneudvalget/greenkeeperne.


