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Kære medlemmer,
Hvor har 2018 været en utrolig golfsæson. Den varmeste og tørreste i 99 år! Vi kan glæde
os over, at vi har fået længde på fairway foræret i et omfang som aldrig før. Men det er
selvfølgeligt klart, at den lange tørre sommer, har skabt en del udfordringer for pasningen
af banen.
Græsset, greens og fairways
Den største udfordring har været, at holde liv i græsset.
I har sikkert bemærket, at vi har håndvandet greens de fleste dage gennem
sommerperioden. Dette på trods af, at vi har automatisk sprinklervanding, der har arbejdet
på fuld kapacitet gennem sommeren, men det har ikke været nok. Med så meget varme vil
visse dele af greens tørre hurtigere ud end andre – fx pukler eller nær bunkers, hvor
bunkersand slås op. Det gør, at jordfugtigheden har været kritisk i lange perioder på grund
af afdampning. Den eneste måde at holde jordfugtigheden indenfor det ønskede interval er
at tilføre mere vand gennem håndvanding.
Vi har netop haft besøg af vores eksterne konsulent Alistair Beggs for anden gang i år.
Han fortalte, at mange britiske klubber har mistet deres greens pga. tørken. Set i det lys er
vi kommet rimeligt igennem.
Ifølge Alistair kan vi forvente, at vores fairways naturligt vil komme sig uden, at vi behøver
at overså dem. Det lykkedes os på et par af de regnfulde dage, at få tilført to tons gødning
til fairways, hvilket yderligere vil accelerere processen.
Bunkers
Bunkers har været hårdt ramt af tørken. Mange af græskanterne er gået ud og skal returfes. I alt taler vi om 48 bunkers, der i større eller mindre udstrækning skal ordnes på
denne måde. En tidskrævende opgave.
Drænrender
Det lykkedes i juli at etablere 9 km dræn- og sandrender på fairways. Et veludført job af
eksterne entreprenører med hjælp fra vores egne folk. I løbet af de sidste par uger er vi
gået i gang med at fylde renderne op og tilsået mange af dem. På 1. hul kan I se resultatet
af dette arbejde.
Udfordringen er nu at få græsfrøene til at spire på de huller, hvor vi ikke har adgang til
stående sprinklere, fordi vi ikke har tilstrækkeligt lange slanger. Fx vil vanding af
drænrenderne alene på 16. hul kræve, at vi kan disponere over 1 km slanger. Derfor må vi
håbe, at der falder en del regn over de næste 3-5 uger, mens græsvæksten stadigvæk er i
gang.

Topdressing af fairways
Vi har indtil nu tilført fem applikationer af sand til fairways. Jordprøver viser, at der allerede
nu er 1 cm sand i overfladen på samtlige fairways. Vi håber, at det bliver tæt på 2 cm,
inden sæsonen slutter.
I takt med at dette sandlag øges gennem topdressing, bliver næste fase den mulige
installering af fairwayvanding (der mangler endelig vedtagelse i baneudvalget og
bestyrelsen). Fra en agronomisk og spillemæssig synsvinkel giver fairwayvanding os
mulighed for at styre græsvæksten på fairways over de kommende år. Det gør det muligt
at overså med de finere græssorter og få dem til at etablere sig på bekostning af det
sygdomsmodtagelige etårige ukrudtsgræs.
Tilførsel af gødning og afspændingsmiddel til de finere græsser forudsætter, at vi kan
kontrollere tilførslen af vand gennem fairwayvanding. Tanken er ikke at vande hver eneste
nat, så vi får lysegrønne fairways; dette vil blot gavne det etårige ukrudtsgræs, give filt i
form af døde rødder og give sygdomme. Vand skal kun tilføres i den udstrækning, det
finere græs har behov herfor. Selvom det i perioder vil give en lidt brunlig overfladefarve
som på links baner, vil man få en perfekt spilleoverflade.
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