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Kære medlemmer
Moder Natur
Som nævnt i de seneste banerapporter har Moder Natur ikke været i det gavemilde hjørne
denne vinter. Masser af regn og ikke mindst frost fra midt februar frem til i onsdags
betyder, at vi er 4-5 uger bagud i forhold til, hvor vi gerne vil være primo april – men dette
til trods åbnede vi greens onsdag, da frosten har sluppet overfladen, og vejudsigten lover
lunere vejr.
Klargøring frem mod åbningsmatchen 22. april
Vi sætter alt ind de næste par uger i et forsøg på at indhente det klargøringsarbejde
frosten har udsat og få banen i en sådan stand, at den er spilleklar til åbningsmatchen.
Greens, for-greens og tees er alle blevet gødet. Vandingssystemet er gennemgået,
justeret og klar til brug, så snart græsvæksten indfinder sig. En periode med solskin og
varme er, hvad græsset har brug for de næste 14 dage.
Mandag og tirsdag 9. og 10. april er det planen at dobbelt-overså, lufte, topdresse og rulle
alle greens.
Topdressing af fairways
Vi har netop fået vores nye Fairway Topdresser leveret fra USA. Det betyder, at vi midt i
midt i april kan gå i gang med det nye topdressing-program. Det tager to fulde dage per
måned, at sprede og børste de 250 tons sand på og ned i overfladen på fairways.
Totalt skal der tilføres i alt 2.000 tons sand i løbet af 2018, og i perioden 2018-2022 er det
målet at opbygge et 8 cm sandlag i overfladen af fairways for at give en fast og tør
spilleflade.
Mangel på græstørv
Vores danske græstørvsleverandører er også hårdt ramt af den våde og kolde vinter og
kan ikke levere græstørv før tidligst til Skt. Hans. Men da vi har behov for, her og nu, at
lægge græstørv på de nye 6. og 14. dametee, tager vi lidt græstørv hist og her på banen
for at dække behovet. Ikke den optimale situation; men nødvendigt. For at undgå en
lignende situation fremover, vil vi etablere et område til dyrkning af græstørv.
De næste 4 uger – indtil græstørvene har sat sig – må damerne bruge provisoriske tees
på 6. og 14. hul.
Run-off på 14. hul
Det nye run-off område ved 14. green er ved at være klar til såning. Området vil være

lukket for spil indtil græsset har etableret sig – formodentligt i slutningen af juni. Indtil da
benyttes en dropzone for bolde, der er landet i det indhegnede område.
Den nuværende sti til 15. hul holdes åbent indtil da, så man kan tage sin trolley højre om
green eller benytte en ny rute lige efter åen til venstre ud på gang- og cykelstien, når man
har færdigspillet green.
Måske åbning for brug af ukrudtsmiddel
I marts-rapporten nævnte jeg et snarligt møde og diskussion med DGU om problemet med
manglende tilladelse til brug af ukrudtsmidler. Det første til, at DGU har været så venlige at
få fremstillet en special-applikation af et nyt ukrudtsmiddel tilpasset vore natur- og
jordbundsforhold og indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen med tilladelse om brug af dette
fra 1. maj. Forhåbentlig får vi godkendelsen og et produkt, der virker. Desværre vil en
eventuel tilladelse alene give mulighed for at sprøjte 75% af vore fairways og kun dem.
Såfremt vi ikke får tilladelsen, har vi en megen stor udfordring, idet der ikke er nogen af de
godkendte produkter på markedet, der kan klare de ukrudtsproblemer, som golfbanerne
kæmper med. Mere herom senere når vi kender svaret på ansøgningen fra DGU.
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