
Status	  indlæg	  for	  Hede	  Danmark	  november	  2014!	  
Status	  på	  greens:	  

Vi	  har	  nu	  i	  en	  længere	  periode	  ikke	  haft	  svampe	  angreb	  på	  greens,	  ud	  over	  sporadiske	  pletter	  hist	  og	  her.	  Vi	  kan	  se	  at	  
udvalgte	  områder	  på	  greens	  er	  slidte.	  Det	  skyldes	  flere	  faktorer,	  men	  primært	  de	  fugtige	  forhold	  samt	  den	  aftagende	  
vækst	  af	  græsset.	  Derfor	  vil	  vi	  anmode	  om	  ikke	  at	  lege	  Fred	  Astair	  når	  birdien	  er	  i	  hus…	  	  

Temperaturen	  er	  gradvist	  faldende	  i	  dag-‐	  og	  nattetimerne,	  hvilket	  er	  positivt.	  Det	  giver	  græs	  planten	  mulighed	  for	  
optimal	  vinter	  hærdning,	  det	  betyder	  at	  saft	  spændingen	  i	  græsset	  langsomt	  aftager	  i	  takt	  med	  temperatur	  faldet.	  Der	  
har	  også	  været	  relativt	  mange	  soltimer	  over	  den	  sidste	  måned,	  hvilket	  muliggøre	  at	  planten	  danne	  fotosyntese,	  og	  
herved	  oplagre	  kulhydrat	  (fruktose/	  frugtsukker)	  i	  dets	  depoter.	  Det	  betyder	  at	  der	  er	  større	  mulighed	  for	  en	  succesrig	  
overvintring.	  	  

Klippe	  frekvensen	  på	  greens	  er	  også	  sat	  ned	  til	  et	  minimum,	  det	  skyldes	  at	  hver	  gang	  vi	  klipper	  græsset	  fjerner	  vi	  de	  
tidligere	  omtalte	  solceller	  samt	  kulhydrat.	  Vi	  er	  fuldt	  ud	  klar	  over	  at	  det	  påvirker	  greenspeed,	  men	  med	  årstiden	  i	  
mente	  vurdere	  vi	  at	  det	  centrale	  i	  plejen	  på	  greens,	  er	  at	  sikre	  en	  god	  opstart	  på	  sæsonen	  2015.	  	  

Banen	  generelt:	  	  

Banen	  er	  våd,	  dette	  er	  et	  indiskutabelt	  faktum.	  Balancen	  mellem	  om	  der	  skal	  klippe	  eller	  ej	  er	  hårdfin,	  men	  man	  skal	  
forvente	  at	  klippe	  sæsonen	  slutter	  inden	  længe.	  Vi	  ønsker	  ikke	  at	  beskadige	  banen	  mere	  end	  højest	  nødvendigt,	  
omvendt	  vil	  en	  høj	  semirough	  og	  fairways	  også	  forsage	  problemer	  ved	  opstarten	  af	  sæsonen	  2015.	  

Vinterbanen	  er	  nu	  klar	  til	  brug,	  og	  som	  tidligere	  informeret,	  vil	  der	  stå	  et	  skilt	  ved	  p-‐pladsen	  der	  fortæller	  om	  der	  
spilles	  til	  vinterbane	  eller	  sommer	  bane.	  Som	  førnævnt,	  er	  det	  ikke	  Augusta	  greens	  der	  venter	  jer	  da	  vi	  har	  ikke	  haft	  
mulighed	  for	  at	  klippe	  dem	  så	  meget	  grundet	  de	  våde	  forhold.	  Vi	  håber	  dog	  på	  at	  kunne	  give	  dem	  et	  lag	  topdress	  ind	  
de	  permanent	  træder	  i	  funktion.	  	  	  

Rimfrost:	  

Når	  der	  er	  rimfrost	  om	  morgenen	  vil	  der	  blive	  spillet	  vinterbane	  resten	  af	  dagen	  også	  selvom	  frosten	  forsvinder	  i	  løbet	  
af	  dagen.	  Det	  er	  en	  beslutning	  som	  BU	  og	  HD	  har	  taget	  i	  fællesskab,	  for	  at	  minimere	  ressourcerne.	  	  

”Tre	  punkter	  som	  hjælp	  til	  selvhjælp…”:	  

1. Ingen	  spil	  eller	  transport	  på	  vinter	  greens.	  
2. Ret	  dit	  nedslagsmærke	  op,	  og	  ja	  vi	  laver	  alle	  nedslagsmærker…	  
3. Ingen	  transport	  mellem	  greens	  bunker	  og	  greens.	  

På	  forhånd	  tak.	  	  

Med	  Venlig	  Hilsen	  

	  

	  

	  


