
 

 

Nyt fra Baneudvalget  

4. april 2022 

 

Kære medlemmer 

Foråret er på vej, banen er åben og vi ser alle frem til en ny sæson med superspil på vores smukke 

bane. 

I skrivende stund har vi en uge foran os med nedbør, men følger så varmen, er vi godt i gang med 

vækst i græsset. 

Vi har talt med Steen og de fundamentale betingelser for perfekte greens ser mere lovende ud 

end sidste år. Dog kræver det fortsat meget mere varme. Sidste års succes med priklen var en stor 

succes. Deltagelsen af mange frivillige medlemmer medvirkede til, at greens er mere stabile og 

hårdføre og vi var meget glade for den fine tilslutning. Priklen af greens vil muligvis gentages i år. 

Det kommer dog an på, hvilket vejr vi bliver budt. Der bliver tilføjet bunkersand i år. Steens 

vurdering er, at det nuværende bunkersand fungerer godt. 

Banedagen 2022 klarede vi i slutningen af marts med en fin deltagelse og tusinde tak til jer, som 

deltog. 

Vi har tidligere omtalt anskaffelse af nye teestedsmarkører og det forventes, at de tages i brug i 

løbet af april måned. 

Vandingsanlægget er sat i gang. Der er påbegyndt klipning af anlægget, men grundet det ustabile 

vejr, forventer Steen ikke at begynde gødskning før efter Møn Open. Det er for risikabelt. 

Summa summarum forventes det, at banen vil stå stærkere i år end 2021. Dette primært henset til 

mindre stress under vinteren. 

Møn Golf Resort har meddelt, at der alligevel er ansat en ny greenkeeperassistent, da Steen 

fremover skal tilknyttes hotellet som opsynsmand. 

Med hensyn til frivillige hænder til bunkersrivning om tirsdagen, er vi næsten i mål og håber at 

kunne iværksætte det i nær fremtid. 

Vi vil gerne gentage vores tidligere opfordring til medlemmerne om at henvende sig til 

baneudvalget, hvis i har spørgsmål eller kommentarer til baneforholdene. 

 

Forårshilsen fra Baneudvalget 

Ole Witthaus   o.witthaus@outlook.dk 

Knud Ryberg     k-ryberg@outlook.dk  
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