INFORMATION FRA GREENKEEPERNE
Til info.
”Sandfiller demo på putting green onsdag den 19. august
2020 i tidsrummet fra kl. 10 – 13.30” (kun for greenkeepere)
De sidste halvandet års tid har vi løbende arbejdet på at forbedre spillekvaliteten på greens ud fra en
bæredygtig strategi. Vi vil optimere vækstforholdene for græsset, så det er i stand til at honorere de krav
der stilles. En sund turf i et godt vækstmedie, skaber gode forudsætninger for det.
Vi er også klar over at noget af det arbejde vi udfører skaber forstyrrelser i overfladen af greens, og hermed
også for boldrullet. Derfor følger vi også nøje med i udviklingen af nye metoder, der kan fremme processen.
Den nyeste maskine på stammen i Danmark, er en Sandfiller. Den udfører to opgaver i en arbejdsgang. Den
fjerne dødt organiskmateriale og fylder rillerne op med sand. En proces der tidligere var omfattet en del mere
arbejde. Vi har store forventninger til maskinen, da kontrollen af det organiske materiale er alfa omega i
forhold til at nå de mål vi sætter os, med hensyn til forbedringer af greens.
Arbejdet sker ved at roterende knive på ca. 2 mm i tykkelsen skære i turfen og fjerne materialet. Samtidig
fyldes rillerne med tørt sand via en tank på maskinen.

Her ses rillerne med sandet i tydeligt.
Når opgaven er udført på en green, vil overskydende sand blive måttet ned med et net og efterfølgende
vil greens blive rullet to til tre gange i forskellige retninger. Man skal forvente at der vil være forstyrrelser
af boldrullet i en 14 dages tid. Vi vil dog gør vores til at minimere generne.
Vi tænker at sådan behandling vil ligge i udkanten af sæsonen dvs. primo april eller primo oktober, mere
herom senere.
Selve demoen vil ske på den nederste del af putting green. Demoen er arrangeret af Morten Carlsen X3m
golf, og er forbeholdt Greenkeepere. Der forventes at møde over 60 Greenkeepere op, så det tyder på at
flere kunne have interesse i maskinen. Morten vil desuden demonstrere nogle andre af hans produkter
bland andet hans BirdAlert som vi har på hul 12, det vil ske på greenkeepergården bag 8 green.
Forsat god dag.

Med venlig hilsen
Chefgreenkeeper
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