
Vejret i år, er på ingen måder, som det er normalt er.  

 

Normalt har vi grøn/gule fairways, mest gule da de ofte er brændt delvist eller helt af her sidst i Juli.  Roughen er 

normalt på dette tidspunkt tør og lidt afsvedet og absolut til at spille ud af. Græsset har normalt ikke været i groning 

i en længere periode her i Juli. 

 

Sådan forholder det sig så ikke i år. Alt vokser, så det mere eller mindre kræver, at personalet skal over det hele 

tiden.  

I denne uge afvikler Claus 1 uges ferie, alle andre er på arbejde. Dette gør, at der mangler mange timers arbejdskraft. 

Trods det, så knokler resten af personalet i langt flere timer end normalt, blot for at konstaterer, at de alligevel ikke 

kan følge med.  

Der bliver flere dage startet kl. 04:00 om morgenen.  

Alt er klippet i denne uge, fairway 2 gange (normalt 3 gange) semirough er klippet 3 gange, rough 1 gang samt 

greens klippes 5-6 gange.  

Det sammenholdt med noget sværere arbejdsbetingelser end en normal sommer, da der er kommet enorme 

mængder af vand, som til tider også begrænser mulighederne for at klippe samt lave det arbejde, som også skal 

passes for at det hele "spiller". 

 

Jeg vil ihvertfald indestå for, at der bliver knoklet med banen både af det faste personale, men også af de frivillige, 

som ligeledes ligger et enormt stykke arbejde for, at banen ser ud som den gør. 

 

Det vil glæde mig enormt, hvis i vil bredde et positivt budskab omkring det arbejde som sker på banen, også selv om 

i ikke syntes alt er perfekt. Har i ikke lyst til det, så undlad i det mindste, at sprede et negativt budskab, som på ingen 

måder skaber noget positivt for klubben.  

 

Lidt positivt ved disse lidt specielle forhold er der dog også. Der er brugt over 1000 m3 vand mindre end sidste år. 

Hvis det kan være en trøst. 

 

Jeg håber ovenstående kan give en indsigt i, hvordan tingene er i øjeblikket og hvilke problemer/opgaver der er på 

banen. 

 

De bedste sommerhilsner. 

 

Søren Hansen 

Baneudvalgsformand 

 

 

 

 

 


