
Status	  indlæg	  for	  Hede	  Danmark	  primo	  september	  2014!	  
Status	  på	  greens!	  

Vi	  har	  hen	  over	  sommeren	  implementeret	  et	  nyt	  pleje	  tiltag,	  der	  forbedre	  spille	  kvaliteten	  uden	  at	  gå	  på	  kompromis	  
med	  den	  faglige	  hensyntagen	  til	  greens.	  Inden	  klipning,	  børster	  vi	  greens	  med	  en	  stiv	  kost,	  det	  betyder	  at	  græsset	  
rejser	  sig	  op,	  og	  du	  får	  herved	  et	  helt	  rent	  klip.	  De	  lange	  udløbere	  som	  den	  krybende	  hvene	  producere	  bliver	  også	  rejst	  
op	  og	  klippet	  over.	  Efterfølgende	  topdresses	  greens	  let	  og	  afslutningsvis	  rulles	  de	  med	  vores	  greens	  roller.	  Greens	  
rolleren	  vil	  over	  tid	  eliminere	  ujævnheder	  på	  greens,	  desuden	  maser	  den	  topdresset	  ned	  til	  vækst	  punktet	  på	  græsset,	  
og	  er	  herved	  med	  til	  at	  op	  koncentrerer	  det	  øvre	  filtlag	  med	  sand.	  En	  op	  koncentrering	  af	  filtlaget	  skaber	  
forudsætninger	  for	  bedre	  sundhed	  og	  vækst.	  Vi	  har	  oplevet	  positive	  resultater	  og	  positiv	  feedback	  fra	  jer	  spillere.	  

Den	  øgede	  intensitet	  af	  rulning,	  kræver	  også	  mere	  vertidraining	  af	  greens	  (luftning),	  for	  ikke	  at	  komprimere	  greens.	  Så	  
den	  kommende	  sæson	  vil	  udføre	  et	  systematisk	  rutine	  program,	  der	  gerne	  skulle	  tilgodese	  spillekvaliteten	  og	  greens	  
sundhed.	  

Nb,	  det	  er	  nævnt	  før	  og	  jeg	  gør	  det	  gerne	  igen.	  ”husk	  nu	  at	  rette	  jeres	  nedslagsmærke	  op”	  den	  sidste	  måneds	  tid	  har	  
det	  været	  slemt.	  Det	  er	  træls	  for	  spillet	  og	  skidt	  for	  greens	  mht.	  den	  øgede	  modtagelighed	  for	  sygdomsangreb.	  Vi	  
oplever	  at	  mange	  ikke	  tror	  at	  de	  kan	  lave	  nedslagsmærker,	  men	  det	  kan	  de.	  Det	  er	  ikke	  kun	  forbeholdt	  eliten.	  	  

Banen	  generelt:	  	  

Der	  er	  generelt	  god	  vækst	  i	  græsset,	  hvilket	  betyder	  at	  der	  kan	  ligge	  klatter	  hist	  og	  her.	  Det	  kan	  afhjælpes	  ved	  at	  være	  
opmærksom	  på	  at	  man	  ikke	  slæber	  for	  meget	  med	  ind	  på	  greens.	  	  

14	  teested	  er	  langt,	  men	  er	  trodsalt	  flankeret	  af	  en	  sti.	  Så	  vil	  i	  ikke	  være	  så	  venlige	  at	  benytte	  stien	  for	  at	  skåne	  
teestedet.	  Højre	  side	  af	  teestedet	  er	  stenhård	  forsaget	  af	  den	  megen	  transport	  derpå,	  væksten	  på	  dette	  teested	  er	  
også	  generelt	  dårligere,	  det	  skyldes	  helt	  sikkert	  det	  slidt	  og	  unødvendige	  stress	  det	  får.	  Vi	  er	  godt	  klar	  at	  folk	  ikke	  gør	  
det	  af	  ond	  vilje,	  men	  nu	  er	  i	  informeret	  om	  problematikken.	  

Forberedelser	  til	  vinteren:	  

I	  den	  kommende	  tid	  vil	  arbejdet	  med	  etablering	  af	  vinterbanen	  påbegyndes,	  og	  derfor	  håber	  vi	  at	  i	  vil	  vise	  hensyn	  over	  
for	  vintergreens,	  ved	  at	  gå	  uden	  om	  dem	  samt	  droppe	  fri	  heraf.	  Efter	  klubmesterskabet	  vil	  vi	  begynde	  at	  hæve	  
klippehøjden	  for	  at	  forbered	  greens	  til	  vinteren.	  Som	  tidligere	  nævnt	  har	  str.	  af	  bladmassen	  betydning	  for	  vinter	  
hærdningen.	  	  

Visuel	  kommunikation:	  

Vi	  oplever	  alle	  at	  opmærksomheden	  for	  vores	  sikkerhed	  er	  øget,	  hvilket	  er	  meget	  positivt.	  Vi	  har	  dog	  en	  lille	  justering	  i	  
dette	  forhold.	  Når	  greenkeeper	  og	  spiller	  mødes	  på	  banen,	  er	  det	  greenkeeperen	  der	  har	  ”honnør”	  retten,	  dvs.	  at	  det	  
er	  os	  der	  vinker	  frem	  når	  der	  må	  spilles,	  det	  er	  ikke	  spilleren	  der	  vinker	  når	  han/	  hun	  vil	  slå.	  Vi	  oplever	  af	  og	  til	  at	  
spillere	  vinker	  og	  efterfølgende	  liner	  op	  og	  slår.	  Desuden	  forventer	  vi	  at	  man	  ikke	  slår	  før	  greenkeeperen	  minimum	  er	  
vinkelret	  ud	  for	  spilleren.	  Vi	  ved	  alle	  at	  der	  kan	  slås	  en	  skævert	  i	  ny	  og	  næ.	  På	  forhånd	  tak	  for	  jeres	  hensyns	  tagen.	  

Afslutningsvis	  vil	  jeg	  ønske	  alle	  et	  godt	  golf	  efterår.	  

Med	  Venlig	  Hilsen	  

	  



	  

	  


