
Ugeavisen uge 40 

AFSLUTNING: 
Sæsonen går på hæld og det er 
nu tiden, hvor den officielle del 
af golfsæsonen slutter. I denne 
uge er der afslutning for klubber i 
klubben - og kaninklubben, tirs-
dagspigerne og damedagen. 
Seniorklubben, herredagen, 
fredagsklubben og parmatch-
klubben følger trop ugen ud. 
Mandagsdrengene og elitetrup-
pen holder på lidt endnu. 

KLUBBEN: 
Vigtige datoer: 
17.10.2021: Roeturnering - TILMELDING 

GÅ TIL GOLF: 
Søndag d. 3/10 blev årets ”gå til 
golf” mesterskab afgjort i svære 
forhold med blæst og regn. Årets 
golfer blev med 35 point Nicolai 
Berendt, der kunne iklæde sig den 
prestigefyldte vinderjakke. 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2761000
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SHOPPEN: 
Vi har stadig et par pladser på vores tur til Al Ain i slutningen af 
november. Se mere her: 
https://www.facebook.com/events/838140750379947  eller kig 
ind i shoppen og hør nærmere. Vi garanterer at du spiller 
mindst 18 huller hver dag, får træning, fantastisk service og 
hygge :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra næste uge er åbningstiderne: 
mandag-torsdag 10-16 
lørdag og søndag 9-15 
 
Vi har sat alt tøjet i gangen yderligere ned og kører med 50% 
resten af måneden. 
 
Huske at vi har alt i vinterstøvler, vinterhandsker, vinterbukser 
og alt andet der kan holde dig varm i løbet af vinteren. 
 
 

https://www.facebook.com/events/838140750379947
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BANEN: 
Efteråret er startet meget vådt og meget lunt. To ting vi som 
greenkeepere ikke kan lide. 
  
Vi er pt. udfordret pga. den meget våde bane. Vi har fået ca. 130mm 
regn fra torsdag i sidste uge til onsdag. Det gør vores klippearbejde 
meget svært, da der er rigtig vådt nogle steder. Vi klipper alt så hurtigt, 
som det er muligt. 
  
I næste uge prikker og topdresser vi greens. Dette er en del af klar-
gørelsen af greens, så de er klar til vinteren. De kommende uger vil I 
også se sprøjten en del. Det giver, som mange har bemærket, skum-
klatter på greens. Skumklatterne viser os, hvor sprøjten har været og 
skummet er helt ufarligt. Sprøjten kører med forskellige typer af efter-
årsgødning, som skal styrke greens over vinteren. Vi vil i udvalgte peri-
oder køre med noget nyt ”Dew control”, som skal reducere mængden 
af dug i græsset. Dug og fugt, samt de varme temperaturer, er grobund 
for svampeangreb, og dem vil vi gerne undgå.  
  
Green på Blå 8 skal have lidt ro ovenpå en travl sensommer og efterår. 
Derfor vil der fra fredag i denne uge være provisorisk green i spil. Det 
giver greenen ro, så vi kan få græsset til at gro i de bare pletter - og vi 
kan få lavet det sidste dræn i forgreenen færdig. Alt dette gør, at vi til 
foråret har en knivskarp green og forgreen. 
 
Med venlig hilsen 
  
Chefgreenkeeper Søren Ørskov 



Ugeavisen uge 40 

FRIVILLIGE: Arbejde til vinteren 21/22 
 
Sammen med greenkeeperne har vi lavet følgende liste over opgaver, vi 
ønsker udført i efteråret og vinterperioden. 
Vi skal sørge for, at der er værktøj, biler og materialer til at udføre 
arbejdet, så ring eller kig forbi Anders på kontoret og lav en aftale 
 
• Rense og lave nye cirkler ved afstandsmarkeringer på Driving range. Området 

omkring afstandsmarkeringer skal udvides og pålægges stenmel, så græsset kan 
klippes. 4 personer 
 

• Gøre pænt ved trapperne på Gul 4/blå 2 – Der skal luges og fjernes græs på og 
omkring trapperne. 2 personer 
 

• Male Røde pæle. Der er fortsat mange røde træpæle tilbage på banen – de 
trænger til at få ny maling. 1 person 
 

• Buskrydder ved teestedsskilte/next-tee skilte 1 gang om måneden og efterså. 
 

• Læbælter ved Gul 5/Blå 4 nye skud fjernes, så greenkeeperne kan stubfræse 
rødder. 4 personer 
 

• Udskifte plastdupper på stole på terrasse, og rengøre stole. 4 personer 
 

• Male de 2 toiletter udvendig/kælder og mellemgang. 2 personer 
 

• Male toilet ved bagrum. 2 personer 
 

• Alle træer ved indgang og indkørsel til golfklubben skal stynes. Vi har behov for 
hjælp til at flise alle grene fra ca. 70 træer. Der indkøbes en ny flishugger til 
formålet. 4 personer 


