Greenkeeperne orienterer:
Greens
Vi tager propper op på greens mandag den 16. april, hvor
keeperne tager en lang dag, så vi kan få det overstået på en
dag.
Mandag den 16. april vil hullerne, som vi arbejder på, være lukkede, og man kan
opleve, at 2 huller er lukket, hvis vi er ved at skifte til næste green.
Vi er nødt til at lukke det enkelte hul, vi arbejder på, og man skal undlade at spille
hullet, da opgaven med propning ellers vil tage for lang tid.
Spillere kan notere 2 point på et lukket hul.
Hvorfor propning?
Propning af greens er en del af den banevedligeholdelse, der er essentiel for, at vi
har en bane i topkvalitet. Propper tages op på greens for at give græssets rødder
luft og for at fjerne filt (døde rødder og gammelt afklip). Samtidig hjælper man
den naturlige omsætning af filten og frigivelse af ophobet kvælstof ved at lufte
greens. Propning af greens udføres 2 gange om året - tidligt forår og efter sommerferien
Det er vigtigt, at græsset er i god vækst, når propningen udføres, da der opstår en
del skader, der skal rettes op inden vinter (efterår) og inden sæsonstart (forår). Dette kan dog være en udfordring med kolde forår.
I forbindelse med propning bliver der også topdresset (sand på greens). Sandet er
hård ved klipperen, og derfor skal det lægges på greens i mindre mængder og i
flere omgange i perioden efter propning. Det kan tage et par uger, før greens er
helt i top igen.
Propning er naturligvis til gene for spillet, men det er desværre en nødvendig del af
plejen for at opretholde en god og blivende kvalitet af banen.

Sand på fairway
Samme dag, mandag den 16. april påbegynder vi topdress af fairways, og arbejdet forventes færdigt senest fredag den 20. april.
I forbindelse hermed er der nogle praktiske forhold at være opmærksom på:
 På fairways, der er topdresset, spilles med oplæg (hensyn til spilleren). Der
kan være en del gener af sandet, og vi vil arbejde med at få det ned i mellem græsset de næste ca. 14 dage.
 Mandskabet har travlt og vil gerne være færdigt hurtigst muligt til fordel for
alle. Vi håber på forståelse, og at der gives plads til arbejdet.
 Der vil være meget kørsel på vejen af både lastbiler og traktorer, og her skal
det tages hensyn.
 PARKERING PÅ VORES SANDPLADS MÅ IKKE FINDE STED. Vi kan ikke få udført
arbejdet, hvis der parkeres uhensigtsmæssigt.
 Vi vil hele ugen køre til sidst på eftermiddagen.
Sand på fairway
Topdress ændrer jordens struktur i overfladen, så den bliver mere tør og giver bedre forhold til planten. Samtidig mindskes evt. filt, og spilleoverfladen bliver mere
jævn.

Teesteder
Hvis vi kan få det passet ind, vil teestederne også blive proppet. Det medfører dog
ikke de store gener for spillerne og kræver blot lidt forståelse for at vi udfører arbejdet.

