
REFERAT AF BANEVANDRING DEN 22. MAJ 
 
 
 
Hul 1:  Vi prøver at flytte klippelinjen i venstre side af hul 1, således der gerne skulle 

etableres nogle meter med højt græs, som forhindre bolde i at løbe ud i venstre 
side ved nyplantet træer. 

 
Hul 3:  Efter snak med andre klubber, som har haft succes med tilsvarende udfordringer 

(meget filt i vækstlaget), laver vi en forsøgs ordning med at tage propper op, ca. 
hver 3 uge. Hvis det viser sig, at være den rigtige løsning vi har valgt på hul 15 
og 16, kunne det være en mulighed at udvide greenen i bagerste venstre hjørne. 
Det vil bevirke, at vi i fremtiden altid har en placering af flaget, selv i våde 
perioder. 

 
Hul 4:   Området bag 4. green er ikke god, der skal prikkes og eftersåes, samt spærres af 

i en periode. 
 
Hul 8:   Ved større mængder vand, oplever vi problemer med overflade vand i højre side 

af fairway (ca. 80 mtr. fra green), der etableres en drænrist på det laveste sted, 
som føres til vores eksisterende dræn (ca. 20 mtr.) 

 
Hul 8/9:  Hvorfor er der ikke plantet træer mellem hul 8 og 9 endnu? Pga. uforudsete 

udgifter i starten af året, valgte vi at udskyde det 1 år.  
 
Hul 9:   Hvordan få vi en tørrere green på hul 9. Der arbejdes med to løsninger, den 

første er at tage propper op hver 3. uge i højre side. Derudover arbejdes der med 
en plan for at stoppe vandtrykket fra bakken (op mod klubhuset), det kunne evt. 
være en grøft / sø mellem de to eksisterende søer. Vi vil i nærmeste fremtid 
indkalde nogle eksperter på dette område, for at høre deres anbefaling. 

 
Hul 11:  Hvorfor er der ikke plantet træer mellem hul 11 og hul 3 på par 3 banen endnu? 

Det er af samme årsag som hul 8/9. Der ændres klippelinjer i venstre side, ca. 40 
mtr, fra green, dette bevirker at greenkeeperne kan spare en del tid. 

 
Hul 12:  Spilleretningen er forkert (retning mod green) på både 49 og 53/58 teested. Leif 

laver et forsøg med anderledes klippe mønster de næste par uger. 
 
Hul 14:  Nedgravning af vand / el til lynskuret på hul 12/14. Vi har fået lov, af naboen, til at 

etablerer drikkevand og el til vores lynskur på hul 12/14, arbejdet er allerede gået 
i gang. 

 
Hul 15:  Da vejret i foråret har udskudt væksten meget, er vi lidt bagefter med at åbne 

greenen. Det har dog ændret sig i de sidste par uger, den gamle green er blevet 
prikket og eftersået et par gang nu og det begynder at se fornuftig ud. Vi håber at 
kunne åbne greenen til vores match, Early Riser,den 2. juni, dog med samme 
betigelser som på hul 16. 

 



Hul 16:   Der ændres klippelinjer omkring teestederne på hul 16 for at spare tid. Dette har 
ingen indflydelse på spillet. 

 
Putting:  Vi har problemer med overflade vand i højre side af vores puttingbane, derfor 

indgår dette område i samme forsøg som hul 3 og 9. 
 
Generelt: Bellis på banen. Igen i år har vi meget bellis på banen, hvilket vi vil sprøjte for 

snarest muligt. 
 

 Rød og blå pæle. Da væksten ikke har været for god i starten af året, tager det 
lidt længere tid med at fjerne stolperne. Vi tilpasser markeringerne, så snart det 
er muligt. 

 
Næste møde er den 14. august kl. 16.30 


