
Update på banen primo august 2021 

greens: 

Vi har lidt skader hist og pist men greens er jævne og ruller godt. Der har været lidt 

tørkeskader, men vi arbejder konstant med disse. Green 7 venstre side vi arbejder 

på rodnet. Green 16 foran – ok, bag skal nok løse sig. Green 17 er næsten ok. Vi 

eftersåer greens i september. 

Fairways: 

De har aldrig stået bedre. Det er næsten alene den større mængde gødning der er 

tilført. Har kørt gødning ud ca. 20.7 og har en bag tilbage til de ”tynde fairways”. Da 

vi har fået resultatet alene med gødning har vi sparet på græsfrø. De overskydende 

byttes til greens græsfrø så vi kan efterså flere i september. 

Vi klipper fairways 3 gange ugentlig p.g.a. den kraftige vækst. 

Teesteder: 

Står fornuftig , der er god vækst. Der er lavet plan for omlægning af Teesteder. 

 

Maskiner: 

Vi har bøvlet lidt med nedbrud, men lige p.t. er der ikke de store udfordringer. 

Vi får en efterløber på prøve – den skal evt. klar 80% af det vores store roughklipper 

klarer i dag. Vi ser om den kan klare det. En ny roughklipper koster 1 mio. denne 

koster knap 300 tkr. Vi beholder så den gamle roughklipper men den skal på nedsat 

tid. Vi får også en strigle på prøve. Denne skal bruges på fairways. Den skal kratte i 

ukrudtet og stresse det. Vi får mindre og mindre sprøjtemidler, derfor skal vi 

bekæmpe maskinelt. Den rejser også græsset op så vi får bedre klip. Pris på denne 

ca. 75 tkr. 

 

Ukrudt: 

Der står en del kløver puder derude men vi kan først sprøjte mod disse når græsset 

er fri for tørkestress. 

 



Personale: 

Alle mand har holdt 2 ugers ferie. 

Simon skal til fagprøve i uge 34-37. I denne periode kommer Jesper Nielsen og 

hjælper mandage og fredage med klip. Refusionen dækker hans løn. 

 


