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Kære Alle. 

Kalenderen siger efterår og skoven står flot med sine mange smukke farver. Der er 
stadig mulighed for masser af gode runder golf på (bank under bordet) super gode 
greens. Tørken har igen i sommer, og ikke mindst vandingsanlægget været en slem 
udfordring, men regnen kom sidst i august og vi kunne begynde at tænke i bane 
pasning frem første hjælp til den stakkels golfbane.   

Vi har klippet greens i 4,5 mm sommeren over og kombineret det med rulning af 
greens ca. hver anden dag. Rulning giver god green speed, er lidt mere skånsomt 
ved græsset end klip og så tyder rulning af greens på, at svampesygdommen Dollar 
Spot bliver hæmmet. Nu hvor den første frost har været her og væksten er gået lidt 
ned, har vi hævet klippe højden på greens til 5,2 mm. Greens vil stadig være hurtige 
i denne højde. Vi har givet greens den første forebyggende svampesprøjtning, da vi 
så de første svampe pletter var kommet. 

Vi lukker ned for mono buggyer og private løbehjul, så fredag d. 4.  november er 
sidste dag med disse. Bagvogne og udlejnings buggyer kan forsat benyttes lidt endnu 
og det er vejret og sliddet på banen som afgør hvor længe. Jeg vil gerne opfordre jer 
selv til at være opmærksomme på hvordan I bevæger jer rundt. Undgå slidområder 
ved indgange til greens og teesteder som er så belastet af slid i hele sæsonen og 
brug bærebag hvis I har fysik og mulighed for det.     

Vi har bestilt en komplet ny og større pumpestation til vandingsanlægget samt nye 
styringer til vandings programmer, som vil blive installeret inden den kommende 
sæson. Det gamle anlæg var udtjent og med det nye anlæg passer pumpe 
kapaciteten bedre med hvordan banen er i dag og er til en vis grad forberedt til 
fairway vanding. 

Sommeren over har vi som altid arbejdet med dræn og sikring af banen, til når 
vinterens/forårets højvande sætter ind. Vi har forbedret dæmningen ind mod Ejby 
mose, så vi forhåbentlig ikke bliver druknet igen af udefra kommende vand, som vi 
gjorde i februar måned i år, samt vi har ændret afvandingen af vores egen mose. Vi 
har lavet et nyt afløb/overløb fra mosen, så vi sikrer der er tilstrækkeligt med vand 
inde i mosen og dermed sikrer mosens miljø. Vi afvander nu fra overfladen af mosen 
og ikke som før, fra dybe dræn som kunne udtørre mosen. Ved dette opnår vi bedre 
udledt vandkvalitet og bedre miljø i mosen.  



Vi har talt meget om drænpumper og kapacitet (drænpumper har ikke noget at gøre 
med vandingsanlæggets pumper – det er to helt selvstændige systemer til hver sit 
formål) og med disse tiltag, ny dæmning og ændret afvandings strategi, forsøger og 
håber jeg at nuværende drænpumpe er tilstrækkelig. Vi må se, når næste sæson 
banker på, hvordan vi kommer i gang.  

Vi er i gang med at jævne 11. Herre teested.  Vi fjerner tørven, retter bunden, 
tilfører nyt vækstlag og retter dette af med laser styret afretter og lægger nyt 
rullegræs på igen. Vi vil senere evaluere på resultatet og holder det op imod prisen – 
så kan vi se om det er den vej vi skal forsætte, samt lægge opgaven i budgettet.  

Vi har flere projekter i pipelinen, men det bliver for langt i denne up date, så det 

kommer med næste skriv        

Bedste hilsner Mads  

             

 


