COURSE MANAGERS REPORT MARCH 2018
Kære medlemmer,
I skrivende øjeblik har vi endeligt fået rigtigt vintervejr med nattemperaturer ned til -11
grader. Det er perfekt arbejdsvejr, og gør det nemt for os at flytte materialer rundt på banen,
uden at traktor og anhænger kører fast.
P.t. arbejder vi på følgende projekter:
•
•
•
•

•
•
•

Renovering af 6. dametee. Der lægges græstørv på i april
Nyt 14. dametee. Der lægges græstørv på i april
Udskiftning af trætrinene på 14. herretee
Opbygning af nyt run-off område til ventre for 14. green. Området drænes, og
vandingsanlæg etableres. De 1.200 m2 vil blive tilsået, når jordtemperaturen tillader
det
En ny gangsti mellem 14. og 15. hul
På 17. såvel som 12. green installeres nye dræn
Oprensning af samtlige åer på banen. Et arbejde vi ikke kunne gøre sidste år pga.
den megen regn

Vore to skovfolk Anders & Henrik har også været travlt beskæftiget:
•
•
•
•

Et stort område bag 16. green er blevet ryddet.
Fire meget store træer mellem 15. green og 16. herretee er fældet pga.
sygdomsangreb og sikkerhedshensyn.
Bag 14. green er et antal træer fældet for at give mere luftgennemstrømning og
sollys til en green, der ofte lå i skygge.
På 2. hul er egetræet til højre beskåret med nænsom hånd og en del af birkene til
venstre fældet for at give mere luftgennemstrømning og sollys til teestedet.

Med golfsæsonen nært forestående kommer lige et par ord om fairways.
I slutningen af marts eller begyndelsen af april starter vi topdressing med 250 tons sand per
måned frem til oktober, hvilket vil give mere faste og tørre fairways at spille på fremover.
Vores største udfordring p.t. er ukrudt. Det middel, som vi fik mulighed for at bruge sidste
år, virker ikke, hvilket 43 klubber over hele Danmark har konstateret. På trods af det, er det
ikke endnu lykkedes for DGU at få skaffet og godkendt et andet produkt, der virker.
Forhåbentlig er en løsning på plads, inden sæsonen for alvor kommer i gang. Mere herom i
april-rapporten.
Greenstaben ser frem til sæsonen, håber på masser af sol og gode spilleforhold.
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