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Vintertid 
I takt med at vinteren nærmer sig er vort fokus på at gøre banen klar til at kunne modstå 
alt, hvad moder natur har af overraskelser til os.  

Meteorologernes forudsigelser her og nu er, at vi kan forvente en hård vinter med ankomst 
af store flokke af silkehaler, vindrosseler og sjaggere fra Østeuropa. Lad os se om fuglene 
ved noget, som meteorologerne ikke ved. 

Medlemsdag på banen 
Den 27. oktober mødte over 50 medlemmer op for at hjælpe os med områder af banen, 
hvor vi er efter tidsplanen. Det blev en stor succes, og banepersonalet og undertegnede 
siger en stort tak til hvert enkelt af jer for de fire timers hårde arbejde.  

Vi lykkedes med at lægge 800 kvm græstørv på de 14 nyrenoverede bunkers, 300 kvm 
græstørv bag 2. green, reparerede og oversåede beskadigede områder omkring greens, 
håndrensede en del tees og for-greens for ukrudt, samlede 2.000 bolde op i skoven 
forenden af driving rangen, arbejde på par-3 banen, rensede åen på 3. hul og blæste 
blade af greens og tees. Alle var enige om, at det var en god oplevelse, der bør gentages, 
når muligheden byder sig til. Endnu en gang tak! 

Banestatus 
Hvis man ser på vores grønne bane her og nu, vil man måske tro, at banen har kommet 
sig efter de tre måneders tørke. Desværre er det ikke tilfældet. En frisk jordprøve fra 11. 
fairway viser, at kun de to øverste cm er gennemvædet. Nedenunder er jorden knastør. Vi 
har brug for yderligere mindst 150 mm regn, førend vi overhovedet kan overveje at lufte 
fairways i år. 

I oktober lykkedes vi endeligt med at få oversået alle de nye drænings- og sandlinjer og vi 
håber, at græsset vil etablere sig inden, at jordtemperaturen falder til under 7 grader og 
væksten stopper. En del områder kunne vi vande med flytbare sprinklere – men desværre 
ikke alle 9 km drænings- og sandlinier. Moder natur hjælper os forhåbentlig med masser af 
regn de næste par uger. 

Vi har stadigvæk 30 bunkers, der skal renoveres. Vi fortsætter med tre mand på opgaven 
indtil frosten sætter ind. 

Anders og Henrik begynder nu på de definerede skovprojekterne og regner med, at bruge 
de næste fem måneder herpå. 

Baneorganisationen 
Vi har erstattet en fuldtidsmedarbejder med en ekstra sæsonarbejder fra 2019 samt ansat 
en voksenelev, der skal være hos os de næste tre år. Han hedder Kim Pedersen og er 25 



år gammel. Kim er krigsveteran. Vi er alle glade for, at vi er i stand til at tilbyde et job til en 
mand, der var villig til – med livet som indsats – at kæmpe for, at vi kan leve i fred her i 
Danmark. Militæret har været meget generøs i deres hjælp til Kim med at få en ny karriere 
og tilværelse. Alle omkostninger i uddannelsesforløbet inkl. løn dækkes af Militæret. Kim 
er allerede på greenkeeperskole i Jylland, hvor han vil være de næste seks måneder med 
undtagelse af fire uger, hvor han er i RGK. Venligst hold udkig efter Kim i næste sæson og 
sig goddag til ham. 
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