
Nyt fra baneudvalget.

En ny sæson står lige for døren, og forhåbentlig vil der inden længe blive lettet på de 
restriktioner vi har måttet leve med i hele 2020, og indtil videre.
Der er god grund til at takke alle for udvist respekt og forståelse for de særlige 
forhold vi måtte indrette banen på i den forgangne sæson.
Også vinterreglerne har virket fint, omend der var lidt forskellige tolkninger, men det 
er jo også længe siden vi har haft sådan rigtig vinter.
Slidet på greens var meget udtalt i efteråret, og det har lønnet sig, at vi valgte at lukke
dem i 3 mdr..
Banens opsætning kommer til at ligne sidste år, men med tilføjelse af et nyt ”grønt” 
fremskudt teested. Derudover bliver der klippet lidt bredere semirough på enkelte 
huller, ligesom træerne på hul 11 er stammet lidt op. Vi vil gerne medvirke til, at der 
kan være et fornuftigt flow og at alle kan gå hjem med en oplevelse af, at ha haft en 
god runde.
Vi har været lidt spændt på at se, hvordan det ville se ud med opslåede tørv hen over 
vinteren, nu hvor der ikke skulle spilles på tallerkener/måtter (undtagen ved frost). 
Og resultatet er meget opløftende.
Derimod ser det knap så godt ud med nedslagsmærker (generelt) på greens. Så en stor
opfordring til at rette sine egne og også gerne andres mærker op.
Så har vi desværre over hele sæsonnen 20, kunnet konstatere, at mange benytter sig at
den kedelige ”trafik”, at trække sin vogn med rundt om greens i områderne mellem 
greenbunker og sø. Det er faktisk et alvorligt brud på etikkereglerne. Men man kan 
ikke idømmes nogen straf. Det eneste der bliver straffet er de områder på banen, så 
venligst respektere denne ”etiketteregel”, og hjælp gerne hinanden med at huske det.
Vi blev færdige med ”kvoten” af træer der skulle ryddes i vinteren. Nu er der lavet 
stabler rundt om, der er rodfræset, så nu venter vi bare, at der bliver gjort klar til at få 
sået græs, og nyplantet visse steder til afteråret.
Selv om det var mange træer der var gået ud, synes vi alt i alt, at det har ”pyntet” på 
det samlede  indtryk af banen. Men der er stadig lidt arbejde igen til næste vinter.
Vi har fået organiseret og synliggjort de mange frivillige arbejder, der er igennem 
sæsonen. (hænger i gangen i klubhuset). Tak til dem der gir en hånd med, og skulle 
der være andre, der får lyst til en enkelt opgave, så er der plads.
Hul 18 har igennem de sidste år, været genstand for mange overvejelser, fordi der jo 
faktisk er en ”kalkuleret” risiko for at få en bold i hovedet, når man står på gul tee. Så
i lyset af det, rykker vi forsøgsvis teestedet frem, suspenderer lokalreglen for indspil 
på hul 12 og 17 midlertidig. Så vurdere vi til efteråret, om det skal være permanent.
Og så vil vi lige opfordre alle til at huske det enkle ord ”FORE”, hver eneste gang 
man slår en skævert, der evt. kan bringe andre i fare, selv om man ikke kan se nogen. 
(eks. hul 4/6, 13/15, men også andre steder).
Så er der kun tilbage at ønske alle en god sæson med masser af dejlig golf, socialt 
fælleskab og en masse frisk luft og motion.

Baneudvalget.



 


