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Nyt fra Baneudvalget, Aug. 2015 

Vi har modtaget mange positive bemærkninger om banens stand og tager det som et udtryk for, at vi er 
på rette spor og at vores greenkeeper stab har godt fat om tingene samt at den nye organisation er 
kommet rigtigt godt i gang med opgaverne. 

Oprensningen af vandløbet på 4. hul, renoveringen af stien fra 3. green til damernes 4. tee og 
udtyndingen mellem kirsebærtræerne bag hul 2 har de fleste sikkert bemærket – det ser 
knaldhamrende ud.   

I nærmeste fremtid fortsættes udtyndingen af hegnet mellem 6. og 7. og mellem 7. og 8. fairway af det 
”skarpe” frivillige hold under ledelse af Herluf Bentsen (som man henvender sig til hvis man har lyst til 
at være med). 

I uge 33 er der planlagt eftersåning af fairways - det bliver nødvendigt at lukke banen i et par halve 
dage og vi beder om jeres forståelse for de gener det måtte medføre. 

I god tid inden sæsonens afsluttende matcher og turneringer vil greens blive "proppet" hvilket bliver lidt 
tidligere end sidste år. Dette bla. for at give bedre vækst i forbindelse med eftersåningen, hurtigere 
restituering og bedre afvanding og igen beder vi om forståelse for de nødvendige lukninger og 
efterfølgende små-gener. Vi regner kun med kortvarige gener, til gengæld håber vi at det bliver muligt 
at holde den gode stand længere ind i efteråret til glæde for os alle. 

På driving rangen laver vi forsøgsvis nye regler for resten af sæsonen: 

På eget ansvar kan der fremadrettet slås fra tee på græsset foran måtterne. 

(Det indskærpes at sikkerheden og hensynet til andre spillere på driving rangen hermed bliver 
endnu vigtigere!) 

På baggrund af de opnåede erfaringer, vil der blive taget stilling til om ordningen kan gøres permanent. 

Sidst men ikke mindst må vi bede om alles hjælp til at stoppe og forhindre, at der bliver stukket grene 
og lignende ind i boldmaskinen – det har i flere omgange været nødvendigt for Ole Steen at bruge 
dyrebar tid på at åbne og rense maskinen for grenstumper og at skulle reparere og genplacere den 
ødelagte lyddæmpning, begge dele noget der forhindre boldenes vej mod kurvene.   

Sidst men ikke mindst håber vi at den spåede ”indian” sommer, vil give os en lang sæson. 

Venlig hilsen 

Baneudvalget i AGC 
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