Bunkers i Vejle Golf Club.
Bunkers i Vejle Golf Club har siden redesign i 2012 været til stor debat i og udenfor klubben.
En tilbagevendende kommentar er, ”at der ikke er noget bunkersand i bunkers”. Til det har svaret fra
greenkeepernes side næsten hele tiden været, at der er nok bunkersand i bunkers!?
Vi har i år kørt mere end 150 tons sand i bunkers og vi kører til stadighed meget sand i bunkers, så vi prøver at holde
en sandtykkelse på mellem 10-12 cm, hvilket er pænt over de normale 7-8 cm.
Udfordringen er ligesom bunkers i resten af verden, at der ikke er ret mange bunkers designet rigtigt til det rigtige
sand, men vores bunkers er bedst egnet til den USGA-standard spillerne har valgt i VGC.
”Rundkornet” sand (typisk 20 millioner år gammelt) giver nemt spejlæg og vil uvilkårligt rulle ned i bunkerens laveste
punkter – altså er det meget svært at holde sandet på stejle bunkerkanter (som i Vejle). Det har så en rigtig god
dræningseffekt og føles ”løst” at slå fra.
”Kantet” sand (typisk kun 10-12 millioner år gammelt) er rigtig godt til at blive liggende på stejle bunkerkanter (som i
Vejle), og modvirker samtidig tendenser til spejlæg. Dette sand skaber mindre dræningseffekt – altså holder det
noget mere på vandet.
Det sand, som medlemmerne har valgt her i Vejle, passer som sagt klart bedst til både spil, pasning og design. Det
løsere sand ville set som en helhed klart skabe en dårligere oplevelse for golfspillerne. En lille ulempe ved sandet i
VGC er så, at bunkers kan opleves som om de har for lidt sand eller er lidt tunge i overfladen lige efter et regnskyl
eller lige efter vi har vandet greens, som blev gjort op til f.eks. klubmesterskaberne.
Der er i sæsonens løb kommenteret omkring eventuel manglende dræning i nogle af vores bunkers. Alle bunkers er
bygget efter anbefalede normer fra konsulenter i 2012, og de få anmærkninger, som har været under
kvalitetssikringen, er blevet rettet. Vi er løbende i gang med at analysere dræningsevnen for de forskellige bunkers,
og vi har været i gang med udbedring af 1 bunker allerede. I løbet af vinteren vil vi have færdiggjort en rapport
omkring dræningstilstanden i alle bunkers, og selvfølgelig samtidig en plan for det videre arbejde med bunkers.
Vores topdresser her på billedet har i år vist sig som en glimrende løsning til at få sand i bunkers – sandet fordeler
sig perfekt, så der hverken skal håndskovles eller rives bagefter:

Mvh – Chefgreenkeeper – HP.

