Sommerhilsen fra baneudvalget
Vi er nu midt i golf-året , derfor en hilsen fra os. Golfbanen er lige nu i enestående fin stand, en tak skal
herfra lyde til alle som har bidraget hertil. Det gælder vore greenkeepere, det grønne udvalg og alle som
har hjulpet til i ny og næ. Det er virkelig dejligt at alle er så positive når vi spørger om hjælp, tak for det.
Fairways var ved at blive lidt tørre, men det hjælper regnen som kommer lige nu helt sikkert på.
Rough, vi har nu tre slags rough, nemlig semirough, klippet rough og naturrough. Den klippede rough,
som er 4-6m bred, bliver klippet i 7,5cm højde, her vil man normalt let kunne finde sin bold. Er man uheldig
at komme helt ud i naturroughen, har man fejlet så meget at det er nødvendigt at tage en provisorisk bold
med, og risikoen for at bolden er væk er stor .
Voldene omkring parkeringspladsen er pænt grønne og næsten fri for ukrudt, de bliver passet og plejet af
en person, vi kalder dem for Bangsgårds-volde.
Det går lidt langsom med færdiggørelse af beplantning af området bag teestedet ved hul 1, men vi håber på
snarlig klargøring og beplantning sidst i sept.
Tørv på fairway og nedslagsmærker på greens: Generelt synes vi at de fleste er rigtig gode til at lægge tørv
på plads og rette nedslagsmærker op. Det er vigtigt at vi hjælper hinanden med at holde banen i orden , så
ser man en tørv eller nedslagsmærke som ikke er lagt på plads eller rettet op, så gør det endeligt .
Jo mere perfekt vi holder vores bane, jo bedre bliver oplevelsen ved en golfrunde.
Vi slutter herfra med ønsket om noget godt vejr, så alle kan komme ud og få spillet noget golf.
Hilsen baneudvalget.

