Nyhedsbrev fra Baneudvalget.
Efter en noget anderledes sæson, som blev rundet af med en rigtig hyggelig, men
anderledes afslutningsmatch, overgår vi nu mere eller mindre til ”vintergolf”.
I år har vi besluttet:

at der i vinterperioden spilles som hidtil og med oplæg på
fairway og,
at der skal bruges bærebag, tallerkener/måtter ved
rimfrost/frost i jorden.
Og husk under alle omstændigheder at lægge de evt. turf, som du skulle få slået op,
på plads, plus rette nedslagsmærker op på greens.
Som det fremgår af vinterreglerne er kørsel på banen i perioden 1.12.20 til 28.2.21,
kun tilladt med buggy for medlemmer med særlig tilladelse, begrundet i særlige
personlige helbredsmæssige forhold.

Øvrige køretøjer er ikke tilladt.
For dem der har brug for en særlig tilladelse, aftales det med Camilla i sekretariatet.
Klubben stiller buggy til rådighed
Banen er ved at blive gjort vinterklar. Der er sat vinterkopper på 18 . hulsbanen, såvel
som på Pay & Play banen. Endvidere bliver markeringspælene taget ind, så de kan
blive frisket op hen over vinteren. Også riverne i bunkers fjernes, ligesom
øveområdet lukkes ned. ( Men mulighed for at slå lidt bolde ud i udslagshuset)
I løbet af vinteren vil der også bliver justeret lidt ved vores affaldshuse på de enkelte
huller..
Vi får nemlig etableret affaldssortering, så flasker og dåser skilles fra øvrigt affald.
Skovtroldene har en ret stor opgave forude, og det vil især være omkring hul 1, 7, 8,
9, 14 og 17, der vil blive synlige forandringer,
Desværre er mange af vores grantræer ramt af luseangreb, plus at det er meget gamle
træer. Så der skal ryddes godt op, så der bliver lidt mere lys og luft de omtalte steder.
(”Operationen” begynder i uge 47)
Tilbage er der så at sige tak for en trods alt dejlig sommersæson, rigtig god vintergolf
og på gensyn til foråret.
Og husk at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger.
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