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Tak til de højere magter for denne solrige start på sæsonen, der I skrivende stund tegner til 
at blive den varmeste og tørreste maj i mere end 100 år! 

Lidt vand I løbet af de næste par uger vil dog være mere end velkommen til at styrke græsset 
– ikke mindst på de nytilsåede områder. 

Alistair Beggs 
I begyndelsen af sidste uge havde vi besøg af vores eksterne banekonsulent, Alistair 
Beggs fra STRI. Det er første gang Alistair ser banen i det tidlige forår, normalt kommer 
han kun i sensommeren, men det er nu besluttet, at Alistair fremover skal komme to gange 
i løbet af sæsonen. 

Alistair var meget tilfreds med, hvad han så. Vore greenoverflader er blandt de bedste, som 
han har set dette forår. Ukrudt på fairways – specielt Bellis i fuldt flor – fik ikke mange positive 
ord med på vejen. Branchen kæmper stadigvæk med at få godkendt et nyt ukrudtsmiddel 
hos Miljøstyrelsen, men desværre trækker det ud, til stor frustration for alle. 

Fairways 
Vi har udnyttet det dejlige vejr til at gennemføre den tredje sanding af fairways, hvilket 
allerede bringer os op 850 tons ud af de 2.000 tons, der er målet for sæsonen. Effekten har 
allerede vist sig spillemæssigt. 

Banearbejde 
Run off området ved 14. green er blevet klippet for første gang i sidste uge. Vi håber, at 
græsset langsomt styrkes i løbet af de næste par måneder, så vi igen kan åbne området for 
spil. 

Stien fra 14. green til 15. teested er efter overvejelser frem og tilbage blevet besluttet 
opretholdt med sin nuværende placering. 

Vi håber, at kunne åbne de to nye dametees på 6. og 14. hul indenfor et par dage. 

Billeder og videoer fra banen 
For de af medlemmerne der måtte have interesse herfor, så har en af vore Greenkeepere, 
Rene Frederiksen lagt en del fotos af banen og banearbejdet op på Facebook. For at få 
adgang til billederne, så bliv ven med Rene Frederiksen på Facebook og brug linket: 
https://www.facebook.com/search/top/?q=rene%20billeder 

Vi mangler I øjeblikket en greenkeeper og har derfor suppleret staben med min søn Ben i 
højsæsonen. 
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