INFORMATION FRA GREENKEEPERNE

Bane info uge 37
I uge 37 vil i opleve travlhed på banen, det betyder at I vil opleve at vi klipper mere end
normalt, samt i et større tidsrum af dagen. Den ekstra mængde af klippearbejde skyldes at
vores anlæg i den kommende weekend 12.-13. september lægger græs til Santander Cup
finalen, hvor de 4 bedste herre og dame, skal afgøre hvem der skal løbe med DM pokalen.
Der spilles semifinale lørdag og finale søndag.
Hen over ugen vil I måske opleve at roughen bliver en anelse tykkere, da vi gerne vil give
elitespillerne en udfordrende bane. Desuden vil greens hen over ugen også komme til at
rulle en anelse hurtigere end normalt.
Hvis I undrer jer over vores fokus på nogle af opgaverne, kan jeg informere om at vi
prioriterer opgaver der er relevante for weekendens spillere.
Gutterne knyer på med krum hals og yder deres bedste, så jeg håber rigtigt meget at I vil
udvise hensyn og forståelse for arbejdet, ved tålmodigt at vente et ekstra minut under
runden.
Hvad sker der ellers:
I skrivende stund, mandag den 7/9 afvikler Brdr. Kier en Company Day, det giver os tid til at
prioritere korthulsbanen. I dag vil vi hånd-dresse alle teestederne med teestedsmix og frø,
for at få lukket de mange bare pletter. For at give frøene den bedste mulighed for en god
spiring, vil klodserne blive placeret på måtterne foran teestedet.
Desuden vil semiroughen på korthulsbanen blive gødet, så vi kan skabe lidt tæthed i turfen
inden vinteren træder ind. I denne forbindelse har vil venligst lånt en gødningsspreder af
Hedensted Golfklub, ”tak for det”.
Den kommende uge vil vi i en kortere periode, vende tilbage til normale arbejdstider. Kan
blandt andet nævne, at vi påbegynder en renovering af bunkeren på det gamle hul 17, bag
green på hul 4.
Forsat god uge til alle medlemmer og gæster.
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