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Nyt fra baneudvalget og greenkeeperne  
 

Juelsminde 30-06-2021 
 

Kære medlemmer i Juelsminde golfklub. 
En lille opdatering fra baneudvalget inden vi går sommerferien i 
møde…………………………………………………………………………. 
 
Divot flasker  
 
Vi har valgt at købe divot flasker ind og dem finder I nu på alle Par-3 huller.  
Når I har tee’et ud kan I hjælpe os med at rette op på turf’s ved at hælde 
sand/frøgræs på således at vi hurtigt kan få genoprettet tee’ stederne så de står 
helt skarpe.  
 
Fremadrettet bliver der etableret stativer ved hul 1 og hul 10 hvor divot flasker vil 
hænge. Disse tager man som spiller med ud på banen for og hælder sand/græsfrø i de turf’s man 
evt. måtte lave og hjælper derved med at reparere huller og holde vores bane i god stand. 
 
Træningsområdet 
 
Nogle golfspillere godt kan lide at træne fra græs og for at imødekomme denne mulighed er der 
nu på træningsområdet ved driving range etableret et område, hvor der kan trænes.  
I højreside kan I se at vi er i gang med at få etableret vanding og der vil blive dresset med sand og 
græsfrø.  
Vi beder alle medlemmer om at respektere de afmærkninger I ser på træningsområdet. Ingen spil 
andre steder så hjælper I til med at vores driving range kommer til at stå rigtig flot. 

Parkering ved driving range 

Det er ikke tilladt at parkere ved selve driving rangen på Bolbroholtvej. Dette dels fordi vi ikke 
ønsker kørsel med personbiler på vores græsarealer, og mindst lige så vigtigt, så skaber de 
parkerede biler farlige situationer for den øvrige trafik og derfor henstiller vi til at man benytter 
klubbens parkeringspladsen  

Opstart på hul 10  
 
For at give vores greenkeepere ro til at få vedligeholdt banen på bag-9 er der indført at man ikke 
kan starte ud fra hul 10 før efter klokken 10.00 og kun hvis der ikke er spillere på vej ned fra hul 9. 
 



 

2 
 

 
 
 
 
Tilføjelse til lokale regler 
 
Vi har oplevet at diverse banemarkeringer ikke altid bliver genplaceret og derfor laves der en tilføjelse til 
vores lokale regler. 
Alle banemarkeringer så som afstandsmarkeringer, hvide og røde pæle, snore og pæle, samt andre 
banemarkeringer, skal der tages lempelse fra uden straf.  
Det betyder du finder nærmeste sted for lempelse og herfra inden for en køllelængde, droppes din bold. 

 
Banen klargøres til Juelsminde Ugen 
 
Vi er ved at forberede banen, så den står perfekt til Juelsminde Ugen og resten af sommeren. I 
forbindelse med Juelsminde Ugen sættes der skraldespande op ved alle huller.  
Der er arbejdsdag onsdag d. 30. juni hvor vi med 24 frivilliges hjælp får banen klargjort. Opgaverne 
lyder blandt andet på følgende: 
 

✓ Banemarkeringer 
✓ Bunkersand 
✓ Buskrydning 
✓ Eftersåning og skilte 
✓ Stier og vandskader 
✓ Stødfræste træer 
✓ Teesteder renses for ukrudt 
✓ Fairway klippes ned i lav højde 
✓ Pæle efterses og rettes op 
✓ Teesteder - reklameskilte checkes 
✓ Rough klippes 3-4 meter ind 
✓ Greens dresses 
✓ Bunkerkanter skæres og bunker efterfyldes med sand 
✓ Klokker skal have ordentlige klokkesnore 
✓ Afspærringer og køreguides gennemgåes 
✓ Blå markeringer på hele banen opdateres 
✓ Skuret på hul 16 males og færdiggøres 

 
 
Med ønsket om en rigtig god sommer til alle  
Hils baneudvalg og green keeperne 


