
 

 

Bane nyt december 2018. 

Vi er nu i gang med den første vintermåned hvor de mørke og våde dage dominerer. Inden længe spiller vi 

udelukkende til vintergreens. Som I sikkert har set skal der spilles med måtter på klippede arealer. Måtten 

sikre, at der ikke slås tørv af i den del af sæsonen, hvor der ikke er vækst i græsset. Efter den gode tørre 

sommer, som vi alle har nydt, gik græsset delvist ud. Især fairways har lidt i tørken på trods af at græsset 

består af tørkeresistente sorter. Vi har eftersået alle fairways, og det er også spiret fint de fleste steder. 

Planterne er stadig sårbare, og det er derfor ekstra vigtigt, at I bruger måtter, så nye planter skånes ved spil 

i vinterhalvåret. 

Inden længe åbner vi for vinterbanen med spil til provisoriske greens. Banen er identisk med den vi spillede 

i 2017 med et kort hul 5. Denne bane vil være permanent de kommende sæsoner, eller til banen har 

tilstrækkelig med dræning som sikre, at vi kan udnytte den fulde banelængde. Kvaliteten af de provisoriske 

greens er ikke god. De gode græsser gik ud i sommers og på trods af eftersåning når de ikke tidligere års 

standard. Det er svært at etablere græs i dårlig jord, og der går sandsynligvis en sæson yderligere, inden vi 

er tilbage med god græskvalitet igen. 

Jeg anbefaler Bærebag. 

Det er super godt, at så mange allerede har fundet bærebaggen frem. Det giver de medlemmer, der har 

sværest ved at bære, lidt flere dage hvor de kan få glæde af de gode golfdage der er i løbet af 

vintermånederne. Så længe at banen hurtigt bliver tør i overfladen efter regnvejr, må de med størst behov, 

køre med vogn. Jeg følger med i udviklingen og sliddet på banen, som i sidste ende er det, der afgør et 

vognforbud. 



På banen har vi brugt meget tid på at få den eksisterende dræning til at virke optimalt. Desuden har vi 

gravet nye dræn ned hvor der er behov. Det er udgifter der ikke umiddelbart var budgetteret med, men 

vejret er perfekt, så det var en god beslutning at udføre disse opgaver her i efteråret. Det er udelukkende 

dræn der har til formål at samle trykvand, som kommer fra højtliggende arealer. Drænrenderne stopper 

dermed vandet og sikrer, at der er mindre vand på overfladen af fairways.  

God jul 

Jan Ebdrup 

 

 

 


