
Som tidligere år kommer klagerne hurtigt, når roughen bliver tæt. De blomstrende græsstrå giver banen 

karakter og ser fantastisk ud. Banen skal ikke være en grøn parkbane, det er arealet og jordbunden ikke 

egnet til. Vi kommer aldrig til at klippe græsset tæt og lavt i roughområderne. Disse arealer er meget groft 

afrettet og så ujævne, at det er umuligt at køre med en maskine, uden at vi får alvorlige rygskader. Derfor 

er det et meget tidskrævende arbejde at klippe nogle af de område som I ønsker klippet, måske flere gange 

om året. Det er årsagen til at vi blandt andet har valgt at bruge får til afgræsning af disse arealer.  

Mandag den 24. juni klippede vi roughen på de fleste mounts omkring greens. Vicente havde sørget for 

tilmelding via golfbox og 20 medlemmer mødte op med river og godt humør. Alle kan glædes over den 

medlemsindsats, som gjorde det muligt for første gang at klippe mounts og dermed tynde ud i denne 

forhindring. Greenkeeperne kørte forrest og klippede, buskryddede hvorefter medlemmerne håndrev 

græsset sammen i lange bunker som så kunne samles op med roughklipperen. Vi sluttede formiddagen af 

med grillpølser og en øl.  

Tak for hjælpen. 

Det har ind til videre været fantastisk godt vejr til at dyrke græs og ukrudt. Det betyder også, at roughen er 

tæt og sej, lige som de andre år. Forskellen er måske at de ustadige vejr i maj og juni har budt på køligt vejr 

med mange små byger. Det har gjort det vanskeligt, ja umuligt at finde gode dage til at ukrudtsbekæmpe 

med sprøjtemidler. Når vi skal sprøjte ukrudt væk skal vejret være optimalt. Følgende skal være opfyldt hvis 

vi skal udføre god og succesfuld sprøjtning. Temperaturen skal være omkring 12 grader eller mere. Det skal 

være tørvejr mindst 4 timer efter og ingen eller meget lidt vind. Desuden skal planten ikke klippes 3-7 dage 

inden og igen ikke klippes 2-3 uger efter. Hvis alle disse ønsker er opfyldt så er der en virkningsgrad på 60- 

75 %.  

Med andre ord, vi har desværre udført for lidt ukrudsbekæmpelse i år. Det giver selvfølgelig problemer 

med tæt græs og ukrudt, men som vi løser så godt vi kan. Fra næste uge kommer der en ekstra container så 

vi de kommende uge råder over 2 containere som vi fylder græs i. 

Måske kan følgende hjælpe: 

Hjælp hinanden med at holde øje med hvor bolden lander. 

Slå altid en provisorisk bold hvis I er i tvivl. 

Led ikke for længe. 

Brug et jern og lad køllen blive i bagen. 

Brug et andet teested og få en anden oplevelse. 

De venligste hilsner 

Jan Ebdrup 


