INFORMATION FRA GREENKEEPERNE

Bane info uge 15.
Selvom vejret ikke er specielt forårsagtigt, så gik golfsæsonen officielt i gang for godt to uger siden.
På greenkeepergården, går vi og venter på nogle varmegrader så vi kan få jord temperaturen op. I
fredags målte vi en jordtemperatur på 5 grader, hvilket ikke er helt nok til at kickstarte græsvæksten
ordentlig. Så der er intet for, andet end at vente på moderjords lunefulde humør giver os noget varme.
I denne uge begynder vi med at trimme og skære kanter på bunkers, samt skub sand og efterfylde de
bunkers der mangler sand. Det arbejde kommer til at ske løbende over de næste par uger eller 3.
Desuden vil vi få afsluttet de to bunker projekter vi har gang i på hul 7 + 13.
Ud over det vil greens og teestederne blive topdresset. Sidst i denne uge eller i uge 16 vil greens +
forgreens + tees blive dresset på korthulsbanen.
Greens vil torsdag d. 15.4. bliver vertidrainet med krydsspyd. Der vil forekomme meget små
forstyrrelser for spillet. Ventetid kan forekomme. Håber I vil udvise tålmodighed tak.
Løbende vil vi også arbejde med stier samt alm. Oprydning på banen.

Som tidligere nævnt har vores mekaniker Kristian Nielsen, ønsket at gå på deltid, så pr. 1 maj vil han
kun være på banen 15 timer om ugen. Han vil fremadrettet, efter eget ønske, varetage, klippe og pleje
opgaver på korthulsbanen.
Som ny mand på værkstedet, har vi ansat Erling Nielsen. Erling har over 20 års erfaring inden for
golfbranchen, hvoraf de sidste 7 år har været som mekaniker. Så det er en særdeles erfaren
medarbejder vi vil få glæde af. Erling Nielsen startede her i Horsens lige efter påske. Så hvis I ser en
greenkeeper I ikke kender, så hils endelig på og ønsk ham velkommen.

Med venlig hilsen
Chefgreenkeeper
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