
Nyt fra Baneudvalget 

 

Kære medlemmer. 

Så er vi i gang med efterårsgolfen med fortsat flot bane og naboernes 

farverige marker, så man næsten kunne forfalde til tanken om, at de om føje 

år, kan høste to gange. 

Centret og Baneudvalget har igen holdt baneudvalgsmøde og herfra er der 

mange nyheder: 

Først nyheden om, at vi i den kommende vinter spiller til vintergreens. Dette i 

perioden 1. december til 28. februar 2022.  Beslutningen fra Centrets side, 

skal ses i lyset af flere forhold. Sidste vinter var greens plaget af svamp og 

sneskimmel og det ønsker vi ikke igen. Brugen af sprøjtemidler bliver år for år 

begrænset, så også dette forhold spiller ind. 

Steen vil påbegynde etablering af vintergreens, således vi får en bedre stand 

af disse i forhold til i fjor. Steen oplyser i øvrigt, at han indtil nu har klippet 

greens i 3 mm, men dette øges til 4 og senere 5 mm. Endvidere at de 

rougharealer, som skal klippes er klaret. 

For ovennævnte periode gæ lder endvidere, at motoriserede køretøjer på 

banen, ikke er tilladt. 

I perioden indtil 1. december vil greens blive priklet og de mange små 

propper, som operationen medfører, vil give luft og bedre groforhold til 

græsset. I nærmeste tid, vil blive udsendt indbydelse til at deltage i samling af 

disse propper. 

Vi har tidligere skrevet om at flytte hvid tee på 4. hul og dette vil ske i løbet af 

vinteren. Det rykkes længere væk fra værelsesfløjen på hotellet og egetræet 

foran teestedet bliver fjernet. 

En ny tanke er dukket op i udvalget, nemlig et forslag om, at medlemmerne 

kan melde sig som ”fadder” til et bestemt hul på banen. Man er så 

medansvarlig for, at det pågæ ldende hul fremtræder ryddeligt f. eks. på 

teesteder og i bunkers. Har man idéer om større forandringer, som at fjerne 

grene eller fæ lde buske og træer, skal man først konsultere Steen eller 

Baneudvalget. Vi kunne så kåre ”Årets hul” ved en lille sammenkomst.Er du 

interesseret, er du velkommen til at give lyd til udvalget. 



Vi har fået henvendelse om bunkeren på 11. hul, som blev etableret for et par 

år siden. Stensætningen mod søkanten er ikke god og Steen udbedrer 

snarest skaderne. Det kan i øvrigt oplyses, at Steen fra den kommende 

sæson får en ny greenkeeper ansat, således der bliver bedre tid til at kæ le for 

detaljer på vores bane. 

Har i spørgsmål eller kommentarer, må i endelig henvende jer til 

Baneudvalget. 

Oktoberhilsen fra Ole og Knud samt vore øvrige mødedeltagere Lukas, Steen 

og Richard 
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