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NYT FRA BU – Juni 2015 

Så er freden forbi – BU trænger sig igen på med nyt fra banen m.m. 

BU nyt startes med et ”tak for hjælpen” til flg.: 

Onsdagsherrerne for at slå et slag for opretning af nedslagsmærker på greens – der blev ganske enkelt 
indlagt en konkurrence om at oprette flest nedslagsmærker på en onsdagsrunden – det blev til i alt ca. 
1500 opretninger – godt gået. 

Herluf Bendtsen, Jens Blom, John Lauritsen og John Hageman, der samme med en BU’er trodsede 
vejrguderne og brugte en særdeles våd tirsdag morgen og formiddag på at trimme bevoksningen 
på/ved hegnet på hul 2.   (PS – de sidste afskæringer, måtte efterlades da det blev for vådt til at køre 
dem væk – Palle har afmærket med blåt, så der kan/kunne droppes fri om nødvendigt). 

Onsdagsherrerne og firmaet AS3, der har sponsoreret midler til indkøb af græsfrø til fairways og 
derudover har AS3 tilbudt at sponsorere stærekasser til opsætning rundt på banen, således at vi som 
foreslået af Kim (chef greenkeeper), med stærenes hjælp kan bekæmpe både gåsebiller og 
stankelbenslarver. De aktuelle angreb er vi dog nødsaget til at sprøjte mod. 

PS - De sponsorerede græsfrø vil blive spredt, når tidspunktet er rigtigt, både i forhold til vejr og 
ressourcer. 

Hulambassadørerne der med Christen Boutrup i spidsen sørger for at bl.a. afstandsmærkerne i 
fairways og diverse sprinkler hoveder på greens og teesteder er fritlagte og at der er vand i 
boldvaskerne – de kommer her: 

Hul 1 Jørn Lei, 2. Doris & Anders Andersen, 3. Birthe Lau, 4. Hans Jørgen Prangsgaard, 5. ledig, 

6.  Povl Bjødstrup, 7. Else Stenstrup, 8. Thorkild Holck, 9. Dorthe Olsen, 10. Kirsten & Jørn Sørensen, 

11. Lone Høhne, 12. Tove Boutrup, 13. Herluf Bentsen, 14 Karin Bentsen, 15. Paul Friel, 16. Rie & 
Søren Pedersen, 17. Niels Fredborg, 18.  Jens Erik Søndergaard, området til træning af indspil Claus 
Lillelund og området omkring klubhuset Kirsten & Ole Iversen. 

Vi er sikre på at Christen vil blive glad for henvendelser fra medlemmer, der ønsker at tage en tørn på 
hul 5. der ser ud til at mangle en ambassadør. 

--- 

Vi har fået flere henvendelser vedr. udslag fra græsset på Rangen og som skiltningen i flere år har 
angivet, må der for sikkerhedens skyld kun slås fra måtterne. 

For at give god plads til at passere langs hækken og samtidigt øge sikkerheden på rangen yderligere, 
bedes alle sætte deres udstyr foran måtten de slår fra. 

Vores nye ”hybrid” greenklipper er ventet med spænding – med denne ”hybrid” maskine bevæger vi os 
ind i de moderne tiders greenklipning, hvor de gamle kendte hydraulikske systemer er erstattet af 
elmotorer, dermed skulle risikoen for skader på greens som følge af hydraulisk olieudslip være slut – i 
det mindste fra denne maskine. 
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Fra Kim og hans stab erfarer vi at der klippes, klippes og klippes – græsset vælter bogstaveligt talt ud 
af jorden i denne våde tid. I samme forbindelse kan vi yderligere informere om, at der nu hvor de 
rugende fugle skulle være færdige med deres ”rugeri”, vil blive klippet i roughen (høslet) – først og 
fremmest omkring de ”blinde” og kendte landingsområder – dette selvfølgeligt for at optimere ”flowet” i 
spillet og den generelle oplevelse. 

Sidst men ikke mindst vil der snarest bliver fyldt frisk sand i bunkers. også dem på træningsområdet!    

De mere specifikke detaljer vedr. banen kan læses herunder. 

Greens: 

Væksten på greens er ved at være oppe på et fornuftigt niveau, og bolden ruller også fornuftigt og 
”braker” når der puttes. Der er stadig enkelte huller på greens, som vi forventer lukker sig i løbet af 
kortere tid. Fra den kommende uge og sommeren over vil vi vertidraine greens med små spyd hver 14 
dag. Det gør vi for at optimere rodudviklingen, undgå en kompakt overflade og for at nedbryde filtlaget i 
vækstlaget. Filtlaget på greens har et acceptabelt niveau og det er vigtigt at det holdes under kontrol. 

Udvalgte greens vil ved lejlighed blive vertidrainet i dybden med større spyd, da den begrænsende 
faktor på flere af vores greens, er en hård ler sål 15-20 cm ned i vækstlaget. Sålen forhindre ved store 
mængder af nedbør vandet i at trænge væk fra vækstzonen. Dette medføre af vækstzone vil være 
fugtig i en længere periode. Dette skaber iltfattige forhold, og minimere den naturlige nedbrydning af filt. 
Desuden forsager det negativ rodudvikling. 

Vores greens har også et større indhold af organisk materiale, det kombineret med fugt, skaber 
favorable forhold for stankelbenslarverne. 

Høslæt: 

Det primære formål med at foretage et høslæt, er at tynde ud i den u-klippede rough, så bolden er 
lettere at lokalisere. Ved et høslæt fjernes afklippet og derved også de næringsstoffer det indeholder. (1 
kg tørt græs indeholder 5 % kvælstof – svarende til det der er i en gang forårs gødning til greens). 

Ved at udpine roughen år efter år vil den bliver tyndere og mere fin i bunden. Desuden vil der med 
årene ske en ændring af vegetationen, hvor der vil komme nye blomster og urter. Flora og fauna vil 
blive mere mangfoldig og herved forbedre levevilkårene for div. insekter. En bonus ved at foretage hø 
slæt nu er alle de græs frø der falder af under arbejdet. De vil spire og bestanden af rødsvingel vil over 
årene øges. 

Vores rough er rigtig flot lige nu, hvor rødsvinglen stå og blafre med sin frø stand i vinden. Bunden er 
stadig tyk, men markant mere ”samarbejdsvillig” end for tre år siden. Målsætningen er at bunden skal 
være fin og tynd så bolden kan findes, men der bør stadig være en straf (det er jo en golfbane ikke en 
fodboldbane). 

Med denne afsluttende salut fra Kim ønsker BU alle en god sommer. 

Venlig hilsen 

BU 
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