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Sommerbanen åbnede i år tirsdag 29/3 og det var ca. samme tid som sidste år.  

Mange dage med klart vejr og solskin og gode forhold til en runde golf.  

Desværre kommer det klare vejr også tit med frost om morgenen og dette gør at vi 

igen må tilbage på vinterbanen, men de fleste dage var frosten væk fra de sidste 

greens fra kl 10.  

I forhold til frost udskydelser og lukninger arbejdes der i samarbejde med 

baneudvalget på en mere klar strategi for lukning osv. således at ingen er i tvivl til 

næste vinter. Det vigtigste er bare at huske, er greenen helt eller delvis hvid eller 

stenhård, skal man ikke gå ind på den. 

Husk banen er stadig sårbar og mind hinanden om at overholde de sædvanlige 

golfetiketteregler 

Der er kommet håndriver i alle bunkers og de skal bruges efter en tur i sandet 

De sidste par dage har vejret været mere ustadigt og specielt den nedbør vi har fået 

har været godt for banen. Vi vil i løbet af de næste par uger se banen udvikle sig 

meget. 

På lørdag er årets HOME åbningsmatch og også starten på greenkeepernes weekendturnus. Der er desværre stadig 

risiko for frost her og den vagthavende greenkeeper beslutter helt og aldeles selv, dels om greens kan klippes og dels 

om starten skal udskydes pga. frost og den beslutning skal respekteres  

Her hos greenkeeperne er vi nu fuldt mandskab til sæsonen. Vores greenkeeper elev Allan, er tilbagevendt efter en hel 

vinter på skolebænken og et grundforløb afsluttet med topkarakter. 

Med den sidste mand til at fuldende teamet vil vi i den næste periode tage hul på forskellige vigtige plejeopgaver på 

banen, dette kan betyde at medlemmer må spille til vintergreens på det hul som der arbejdes på.  

Møder man en greenkeeper på banen, er det vigtigt at man venter med at slå ud indtil greenkeeperen har haft tid til at 

færdiggøre, køre til siden samt give tegn, først der må der spilles 

Til sidst en note til morgengolferne. Spil på banen skal som hovedregel spilles fra 1-18, ønsker man at spille 1-4-14-18, 

kan dette først gøres fra kl. 11, og kun hvis det ikke generer spillere der kommer fra hul 13, da dette vil bremse 

greenkeeperne i deres opsætning af banen og bruge unødig tid og brændstof. 
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