
 Alt er således gået som planlagt og klippehøjden er på nuværende tidspunkt 6,5mm. Denne klippehøjde 

holder vi de kommende uger og ser tiden an. Vi topdresser og gøder ca. hver 10 dag, og når vi vurderer, at 

det er muligt, sættes klippehøjden yderligere ned til omkring 5,5mm. Denne klippehøjde betyder dog, at de 

to nye greens er lidt langsomme at putte på og derfor ikke giver et ens billede af vores greens resten af 

denne sæson. 

Vi er nu færdige med at klippe roughen første gang i denne sæson. Roughklipperen er nu renoveret og 

fungerer som en ny maskine. Det betyder, at vi klipper mere og hurtigere end forventet. Der kan komme 

nogle justeringer i løbet af sæsonen, men som udgangspunkt klarer vi resten med får. 

Først i maj havde vi nogle stille dage, hvor det lykkedes os at sprøjte semirough og rough på hullerne 1 til og 

med 6 for ukrudt. Det er en klar succes, og det bør være nemt at finde og spille sin bold selv fra roughen på 

disse huller. Derfor vil vi ikke klippe mere rough på disse huller i år, men som omtalt bruge får på steder 

med meget græs.  Den klippede rough på de øvrige huller, samt de områder hvor fårene allerede har spist 

sig igennem en masse kløver, får vi nu mulighed for at sprøjte med lovlige midler mod kløver, bellis og 

pastinak. I dag har vi således sprøjtet imellem hullerne 12 og 13 samt hul 14-15 og 16. Der vil nu gå ca. 5-6 

uger før, at det er synligt og væksten stopper, men der er en forbedring forude. 

Som omtalt i foråret vil vi i denne sæson topdresse mere på greens. Der er et behov for ekstra 

vedligeholdelse af vores greens som trænger til luft og vertikalskæring. Desuden eftersår vi hver gang vi 

lufter. Dermed har vi mulighed for at tilføre frø og opbygge en frøbank i overfladen, som dermed kan 

hjælpe med at lukke huller, som kommer med skader fra nedslagsmærker og det daglige slid. Der har sidste 

år været en invasion af mosser og alger i nogle områder af vores greens. Årsagen er bl.a. lav klippehøjde og 

for lidt luftning og topdress. Derfor sætter vi nu ind i god tid og hæver klippehøjden og øger plejen, så vi 

igen kan arbejde os frem til 18 ens og velplejede greens. 

Vi går nu i gang med at afholde ferie. I den kommende tid vil Jens, der normalt passer arealerne omkring 

klubhuset, være afløser på banen. Desuden får vi hjælp af en franskmand, som kommer i 14 dage og ser, 

hvordan vi passer golfbane med de strenge lovmæssige krav og udfordringer, vi har i forhold til vores 

kollegaer ude i Europa. Banen, han kommer fra, vil prøve at pleje deres bane med færre pesticider og søger 

derfor inspiration her i Danmark. 

God sommer 

Jan Ebdrup 

 

 


