
Nyhedsbrev fra Baneudvalget.

Atter en rigtig god sæson med en masse golf, en god og grøn bane lakker mod enden. Og ifølge 
kalenderen kommer vinteren, og traditionen tro indføres der vinterregler. 

De ligner meget sidste års, men vi vil gerne indskærpe, at der altså skal bruges bærebag ved den 
mindste rimfrost/frost i jorden (selv om græsset er grønt) og det hjælper ikke, at man, som nogle 
sidste år, tolker/forveksler rimfrost med dug. 

I givet fald er der den mulighed at udskyde spil til rimfrosten er væk.

Udover vinterreglerne, kan du på vores hjemmeside se DGUs videoen om frostskader på 
greens.

Som det fremgår af vinterreglerne, er kørsel på banen i perioden 1. dec 21 til 28. feb. 22, kun tilladt 
med buggy for medlemmer med særlig tilladelse, begrundet i særlige personlige helbredsmæssige 
forhold.
Alle øvrige køretøjer er ikke tilladt.
For dem der har brug for en særlig tilladelse, aftales det videre med Camilla. Klubben stiller gratis 
buggy til rådighed for medlemmer.

Vinterperioden vil, som tidligere år, blive brugt til forskelligt banearbejde, skovtroldene vil husere 
forskellige steder, herunder vil de ”sygemeldte” birketræer på hul 14 blive befriet for deres lidelser.
Den nyplantede klynge vil blive supleret op til 14, da enkelte er gået ud, da de i sin tid er plantet 
meget tæt.

Vores affaldssortering med flasker og dåser, har fungeret absolut tilfredsstillende, men vi fik 
desværre ikke meldt ud, at ”de små skarpe flasker” ikke er genbrug, men skal i det almindelige 
affald.

I år har vi sat vinterkopper i, som skulle være frostsikre, så vi undgår at holderne til flaget knækker, 
det ser så sjusket ud med skæve flag. Og så vil græsset omkring koppen, blive klippet lidt kortere, 
når det forhåbentlig snart holder op med at gro.

Og så bliver sommergreens igen i år lukket i 3 måneder. Tidspunktet afhænger af vinterens komme, 
men det bliver senest 15 dec. og 3 måneder frem.
Vi gør det bl. a. fordi de igen i år har haft besøg af små 6.000 gæster, plus alle os flere gange 
ugentlig, samt at de har været angrebet af både dollarspot og anden svamp. Det er forhold som 
slider hårdt på det sarte græs.

Tilbage er der så at sige tak for en super sommersæson på trods af covid-19 og de dermed 
forbundne justerede forhold.
Den er her endnu, så husk at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Rigtig god vintergolf og på gensyn til foråret.
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