
Der skal sættes nye lofter og tapet op, samt males. Inventaret skal skiftes og mapper på kontoret skal sorteres, 

nu de er kommet tilbage fra rensning. Det ser ud til at der går endnu 3 uger, inden vi igen kan flytte tilbage til 

vores vante omgivelser. Herefter skal der indkøbes nye møbler, vaskemaskine mm. 

Greens 

Vinteren var mild og banen åbnede igen tidligt. Efterhånden som foråret kom, har vi gødet de forskellige arealer, 

som efterhånden er i god vækst. Vi har dog ikke gødet greens mere end én gang i det tidlige forår. Her fik de 

Lawnsand, som er jernsulfat med en smule kvælstof. Den egentlige gødningstilførsel er først givet den 18. maj, 

hvilket er 20 dage senere end vi plejer. Årsagen er, at jeg har vurderet at kvaliteten af vores greens sagtens 

kunne bære at vente, da der ikke var væsentlige skader fra vinteren og bolden i øvrigt rullede fint. Nu er det 

imidlertid tiltrængt med lidt gødning for at styrke græsset med god rodlængde og tæthed. De kommende dage 

vil greens være mere uldne og lidt langsommere end de foregående uger. Da græsset begynder at vokse, skal vi 

også til at klippe hver dag, samt topdresse og lufte. Jeg forventer, at vi begynder at topdresse sidst i maj måned 

eller først i juni, afhængig af vejret. Det er på de gode dage med sol og varme at vi vælger at udføre disse 

opgaver. Jeg skriver på hjemmesiden dagen før, vi arbejder med greens. Da vejret er afgørende for opgavens 

kvalitet og hurtige udførelse, kan vi desværre ikke tage hensyn til ”KiKer” som spiller interne turneringer.  

Får 

I dag kom fårene. Det store hold, bestående af 10 moderfår og 16 lam er i folden imellem hul 12 og 13. Det lille 

hold med 10 moderfår og 10 lam går i folden ved hullerne 16 og 17. Efter ca. 3 uger flyttes de så rundt på banen, 

hvor de spiser græs og uønsket ukrudt. Der er bundet en elastik på halen af udvalgte lam. Det er med overlæg, 

da nogle af lammene har lidt lange haler. Stumpen falder af i løbet at 2-3 uger og hjælper lammet, så det ikke får 

skader på halen. Regler for spil i foldene står på scorekortet under lokale regler. 



 

Rough 

Hvis det bliver ved med at regne lidt hver dag, bliver roughen meget tæt. Vi er opmærksomme på, at det er et 

problem med spillehastighed og tabte bolde. Vi bruger både får til at tynde ud i roughen, men også vores 

roughklipper. Vi skal også sprøjte for ukrudt på udvalgte steder, og det betyder, at vi må vente på at 

sprøjtemidlet virker inden græsset klippes ned.  

Personale 

 Sidst i april begyndte Lars Lybek i greenkeeperafdelingen som voksenlærling. Lars arbejdede i klubben sidste 

efterår og gjorde et godt indtryk, så det var naturligt at ansætte Lars fra denne sæsons opstart. I denne uge 

begynder John Adamsen i 4 ugers jobtræning. John har ikke arbejdet på golfbaner før, og vil naturligvis have 

svært ved at finde rundt på banen de første uger. John skal arbejde 25 timer om ugen i klubben. 

 

God tur 

Jan Ebdrup 

  


