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Aarhus Golf Club 

 

Hej AGC’ere 

Sommeren er over os, men I slipper ikke for en sommer hilsen fra BU. 

Der er rigeligt at tage sig til på banen – efter en noget kold start er der virkeligt kommet gang i græsset 
og det ses tydeligt. 

Vi har nu fået både sol, vand, varme og kulde, det betyder at de sidste ”pletter” i græsset er dækket og 
ringere bliver det ikke af at vores nye Hybrid green klipper fungerer over al forventning især i samspil 
med green rullen. 

Roughen er klippet i nedslagsområderne og på udvalgte steder, det skulle gerne betyde at tempoet på 
banen øges. 

BU vil gerne appellere til alle om at hjælpe til med at beskytte de udsatte områder omkring bunkers – 
gå derfor venligst i en ”stor” bue uden om bunkers og husk at efterlade HELE riven nede i bunkers 
(med tænderne i spilleretnigen), så der let kan klippes omkring bunkers. 

Fra 9’ende green og op til 10’ende teested er der desværre stadig nogle, der kravler op af skråningen – 
vi er af kommunens biologer tidligere blevet bedt om at skåne netop denne skråning, fordi der her 
findes nogle sjældne vækster – vi beder om alles hjælp til at skåne disse og være med til at opretholde 
det gode forhold vi har til kommunens biologer. 

Som de fleste der besøger rangen nok har bemærket, er der opsat et ”spyd” til trådkurvene ved de to 
lavest liggende indgange – det er tanken at man tager sig en trådkurv på et af disse spyd, når kommer 
ind på rangen og efterlader den samme sted når man forlader rangen – derved skulle rangen altid 
fremstå pæn og ordenlig – til glæde for både AGC’ere og besøgende. 

Alle bedes være behjælpelig med at bags/vogne placeres ved måtterne og ikke ved hækken når der 
trænes - det giver en bedre, bredere og mere sikker passage langs måtterne.  

 Slå kun fra måtterne! 

Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer, der er utilfredse med at påbuddet ikke respekteres og 
BU er blevet spurgt hvad der sker og hertil har vi svaret, at det er en fælles opgave for alle klubbens 
medlemmer at få det til at fungere og ligeledes at vise gæster, der måtte forvilde sig ud på græsset til 
rette. 

Hul ambassadørerne er i gang for sæsonen. Det hurtigt voksende græs øger uden tvivl deres 
udfordringer, måske især her i ferietiden. 

Der arbejdes fortsat på vores vandprojekt, der har vist sig at være en stor og omfattende opgave – vi 
har 2 projekter i spil – et med en tank og et med en sø – derom senere, når tingene er blevet lidt mere 
konkrete.  

Der er ”verti drainet” og topdresset på greens og sidste nyt er at hækken om putting greenen klippes, 
den vil senere blive klippet ned til samme højde som hækken ved rangen – dette for at give mere luft og 
dermed bedring tørring. 

  
Disse var ordene - BU ønsker alle en god sommer. 
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