
Det har regnet meget og der er kommet 4 gange så meget vand som normalt  i løbet af vinteren. Vi er nu 

sikret at der er vand nok i søen til vanding af greens og teesteder resten af denne sæson. Den megen 

nedbør er også årsagen til at vi har haft flere dage med forbud mod brug af vogn på banen. Vi er begyndt at 

arbejde med greens og tees, som bla. skal luftes, rulles, topdresses og eftersås,  så de fremtræder jævne . 

Derefter skal vi time det således, at jeg kan tilføre lidt ”lawnsand”,  som er jernsulfat og lidt kvælstof 

gødning. Denne  tonic er med til at standse det voldsomme mosangreb, vi kan se på greens lige nu. Når 

dette ”lawnsand” har ligget på greenoverfladen i 48 timer, skal det vandes, så det opløses inden vi kan 

tillade færdsel på greens. Det betyder, at vi allerede nu skal have vand på vandingsanlægget igen, og tro på 

at vinteren er ovre. Vejrudsigten ser fin ud, dog er der dage med nattefrost omkring den kommende påske. 

Så er greens klar til åbning, og vi arbejder på at banen er klar over middag onsdag den 23. marts 2016. 

Torsdag morgen er banen lukket pga. af frost til ca. kl. 9.30. Tider bestilt i golfbox før kl. 09.30 er således 

suspenderet.Om det er med oplæg på fairway, vurderer vi løbende, så følg med på hjemmesiden. 

Vi har stadig travlt med at fælde træer og rydder imellem bevoksningerne. Denne opgave er vigtig, og vi er 

kontraktlig forpligtet i henhold til lejeaftalen med I/S Hedeland. Det er bestemt bedst, at vi bruger tiden nu 

til denne opgave, da vi ikke har tid længere fremme i golf sæsonen. Lige nu er vi 3 ansatte i fuld gang. 

Bjarne klargør maskiner, som skal serviceres, men skal først lige skæres i sit knæ. Han er forhåbentlig 

tilbage først i april. Antoine beskærer og flishugger det sidste. Desuden skal vi ordne bunkers, skære kanter 

og efterfylde med sand. 

Vi ses på banen 

Jan Ebdrup 


