Banen her og nu – og i ferietiden…
På mandag er vore greenkeepere fuldtallig – altså 5 mand! Ja – greenkeepere skal også
have mulighed for at holde ferie sammen med familien!
De sidste uger har vi måttet høre, at vore greens er for langsomme, og at banen ikke har
været i topform. Det er naturligvis ærgerligt, men den perfekte verden findes ikke!
Her kommer lidt af forklaringen: I feriesæsonen har vi været fra 2 til 3 greenkeepere. Der
har altså været perioder, hvor mandskabet kun havde mulighed for at klippe og klippe.
Ingen mulighed for pleje og nye tiltag. Græsset har haft ideelle forhold med et konstant
skifte mellem sol og vand. Jamen det har andre baner da også – nuvel, men få baner har
så lav og våd en placering. Til gengæld har Mollerup grønne arealer, når andre er svedet
af – så det kan vi så glæde os over!
Den 11. juli var DGU hos os for at rate banen – 3 mænd kom og var godt tilfredse! Den
dag havde greens bl.a. en hastighed på 9,5 – flot! Resultatet af ratingen kommer først
omkring medio august.
Få dage senere startede et par våde uger – og greens blev langsommere. Vi lå på 6.5 – 7.5
den 25. juli. Der var flere morgener, hvor vi ikke kunne klippe greens, der var simpelthen
for meget vand på greens. Så hvis du så kom om eftermiddagen, var greens langsomme.

Hul 1 den 30. juli kl. 7.00

På mandag kommer Ulrik tilbage efter kun 14 dages ferie. Øverst på listen står greens.
Der skal skæres og der skal sand på!
I tilknytning til formandens klumme om det gode frivillige arbejde, skal det nævnes at
også i situationer som ferietid og nye tiltag, er det frivillige arbejde guld værd. Hver en
time frivilligt arbejde går direkte ned i banen. Eksempelvis kan vi bruge frivillige til at
færdiggøre teestedet på hul 1, vi skal have sat vor klokke op ved hul 10, der skal laves
trappetrin for enden af udslagshuset, timer med buskrydderne vil være godt m.m.
Hvor du skal henvende dig? Du skal kontakte vor ”oberst” for det frivillige arbejde: Jesper
Abel på mail: jesper@j-abel.dk På forhånd tak!
Jesper Lorentzen

