
 

 

2. JULI 2021 

Så fik vi endelig regn igen, og forhåbentlig giver det igen vækst og farve i græsset. 

Banen fremstår generelt godt, men der er nogle udfordringer med kløver og mælkebøtter, idet vi ikke må sprøjte i et 

omfang så vi helt kan undgå det.  

Der er p.t. sprøjtet på hullerne 12-17 og så snart vejret tillader det, hvilket vil sige ingen vind, ikke regn og ikke for tørt, 

vil vi fortsætte med at pletsprøjte de områder der er værst på fairways. Desværre rækker den mængde ukrudtsmidler vi 

må anvende, ikke til fuldsprøjtning af hele vores spilleområde.  

De sidste ugers tørke har påvirket arbejdet, så vi ikke har kunnet overfladelufte fairways som vi gerne ville, men det 

håber vi at kunne gøre i de kommende uger. 

Ugen der gik (28.6 til 2.7) 

Ud over de faste klippeopgaver som greens, fairways og semirough har vi påbegyndt eftersåning af greens, men måtte 

desværre stoppe på grund af regn, da vi ikke kan efterså når greens er våde. 

Vi har påbegyndt skæring af bunkerkanter og lugning af ukrudt i samme, men er ikke kommet hele vejen rundt endnu. 

Ugen der kommer (5.7 til 9.7) 

Vi fortsætter med eftersåning af greens, såfremt vejret tillader det, og ligeledes med skæring af bunkerkanter og 

lugning. 

Hækkene omkring klubhus og drivingrange  trænger til at blive klippet, og det er på planen for ugen. 

Vores teesteder og greens skal igen have et skud gødning og også forventer vi at nå i den kommende uge. 

Vores rough, der selv om den står langt fra fairway, er i spil med jævne mellemrum bliver klippet ned fra mandag, 

såfremt vejret tillader det. Klipningen foretages ved ekstern hjælp, da vi ikke selv har ressourcer til det. Når roughen er 

klippet, opsamles det afklippede og presses til baller. Dette gør at vi får en rough, hvor det skulle blive lettere at finde 

boldene. Desværre kan vi ikke ændre på det faktum, at jorden i roughen er ujævn, hvilket skyldes gravende dyr og 

normale ændringer i jordbunden.  
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