Uge 17.
Angående spilleforhold i den senere tid og i weekenden.
Der er faldet rigtig meget regn i løbet af ugen, og i skrivende stund (fredag d. 29. april – kl. ca. 14) er der
yderligere 10-12 mm på vej. Badekarret er fyldt helt op, hvorfor det er fagligt meget uforsvarligt at klippe
greens før de er tørret mere ud. Der er altså i weekenden ikke udsigt til, at der bliver klippet greens.
Tillader vejr og bundforhold det, vil vi selvfølgelig klippe greens.
Der er flere spillere, som har ytret sig omkring forsvarligheden i at have mere åbnet end Triobanen. Det
meget kolde forår samt våde måneder siden september sidste år har sat banen meget tilbage og græsset er
temmelig ”forkølet”. Det kan f.eks se voldsomt ud med køreskader efter vores klippere, hvor vi har siddet
fast og ligeledes kan det se ud som om golf cars laver unødige spor. Hvis golf cars skrider, sidder fast eller
ikke kan styres, lukker vi selvfølgelig for brugen af disse.
Der er som bekendt rigtig mange faktorer, der spiller ind mht baneåbent/baneslid og konsekvenser for
græsset eller spilleoverfladen. Historisk set er banen lige nu meget hårdt ramt, men hvis ligningen skal gå
helt retfærdig op kan vi i princippet kun spille golf i august måned på Vejle GC’s bane, hvor der er mindst
muligt slid.
Der er stort set kun en løsning på bedre bane-/græsforhold, og det er en gennemgribende dræning af
næsten alle huller. Desuden skal alle huller hvert år også topdresses med sand og vertidrænes (luftes),
hvilket desværre kun er sket én gang i banens 43 år. Manageren og jeg er i fuld gang med undersøgelser og
planer for dette meget store arbejde, og medlemmerne vil selvfølgelig blive informeret løbende.
Parken 7 har været et meget stort projekt i sig selv dette forår, men det våde og kolde vejr har desværre
betydet, at vi ikke er helt færdige endnu. I dag afsluttede vi stubfræsningen, og så vil vi jævne alle huller
samt lægge tørv på jordområderne i næste uge. Herefter vil det være en absolut helt ny og supergod
oplevelse at spille Parken 7. Der kommer som forsøg ligeledes tørv til højre for greenen på Parken 7, da det
i 43 år ikke er lykkedes med eftersåning. Der bliver så lige en kort periode med snoresætning for at de nye
områder med tørv kan få ordentligt fat.
Det er rigtig dejligt for mig, at der netop er stor forståelse i klubben for, at der kan placeres snore for at
dirigere golftrafikken uden om særligt følsomme områder. Jeg forsøger mig lige nu frem med, hvor og
hvordan virkningen er, for at få et samlet billede over, hvordan den endelige løsning skal være angående
trafik, veje og stier. Hvor kan vi klare os med rajgræs og hvor skal vi etablere en løsning med fast bund!?
Med håb om lidt mere end 5 grader (plus) og et par dage uden regn snarest muligt…
Mvh – Chefgreenkeeperen

