
Hej igen alle AGC’ere 

 

Vores beskedne ønske i sidste BU nyt om en ”Indian” sommer, er endnu ikke blevet opfyldt, i stedet 

drukner vores bane i vand…….tankerne flyver hurtigt tilbage til sidste efterår hvor efterårets klargøring af 

den nye vinterbane, blev forsinket af solide mængder regn, det håber vi at undgå i år. 

På næste mandag den 05.10.15 efter weekendens matcher, vil I kunne observere det første tegn på at 

sæsonen går på hæld, der byttes for- og bag-ni om, så alle runder uanset om man vil spille 9 eller 18 huller, 

starter på 10’ende hul - trods et par udfald sidste år, havde langt de fleste det helt fint med denne 

banebeskyttende foranstaltning og banens særdeles gode stand i år har forhåbentligt bragt tvivlerne med 

på ideen.  

Når efteråret anes i horisonten er tiden også kommet, hvor udvalgte buske og træer fældes eller stammes 

op – i denne omgang fortsættes oprensningen af ”diget”, der går på tværs af banen og vi er nået til 

stykkerne mellem 6’te og 7’ende og mellem 7’ende og 8’ende. 

Er du klar på at rive en formiddag ud af kalenderen for sammen med Herluf og hans friske drenge, at få 

noget fra hånden, ringer du til Herluf (Luffe) på mobil 21240734.  

Måske har nogen undret sig over de gule pæle der er placeret til venstre for stien mellem 13’ende green of 

4’erde teested – de er sat for at beskytte de fredede orkideer, der findes på netop dette sted – vores 

klubkammerat Ole Vangsø Nielsen har været så venlig at orientere os om disse Skov Hullæber. Ved lejlighed 

vil de gule pæle naturligvis blive erstattet af blå pæle med grøn top.  

Har nogle blandt klubbens medlemmer adgang til fyrrestammer med bark, hører vi gerne mere – vi skal 

bruge et antal til opsætning rundt på bane med vores sponserede stærekasser påsat – et led i vores grønne 

tiltag.  

Greenkeeperne har travlt som sædvanligt og i nærmeste fremtid vil greens og forgreens blive topdresset 

igen (fremadrettet vil der blive topdresset oftere men mindre – dette for at få så tør turf/græs som muligt). 

Derudover vil flere af vore hazzarder blive renset og helt eller delvist fritlagt. 

Sidst men ikke mindst vil der være almen baneopsætning frem mod sidste turnering.  

Desværre har både vores puttinggreen foran klubhuset og den første green på øve-arealet (til bunkerslag 

og korte chips) flere gange været efterladt med mange grimme nedslagsmærker – vi beder alle hjælp til at 

stoppe spillere der laver disse høje og lange indspil på de omtalte greens – det er ubetænksomt og 

uforsvarligt ikke mindst i forhold til sikkerheden.  

Foranstaltningerne til årets vinterbanen vil snart kunne skimtes rundt om på banen – for nogen er det tegn 

på den kommende vinter pause, hvorimod det for andre er et velkomment tegn på vintergolfens glæder.  

Som en følge af de mange positive tilkendegivelser og det mindre slid på banen, er det besluttet at der også 

i år spilles vintergolf ”avet” om, som man siger.  

I foråret håber vi at kunne indsætte en række spørgsmål i medlemsundersøgelsen og derved få feedback til 

vurdering af tiltaget og om det skal gøres permanent.  

 



Når vintergolfen engang starter efter den forventede og meget laaange og varme ”Indian” sommer, bedes I 

alle hjælpe til med at respektere de på banen opstillede afgrænsninger og indhegninger, de er der alene for 

at beskytte banen og lede spillerne den rette vej rundt. 

Desværre var der sidste år spillere der forcerede og direkte nedlægge nogle af de opstillede og beskyttende 

afspærringerne/guides, for at kunne gå ind over de beskyttede områder – om det var for at gøre runden 

kortere, eller spare på tiden forbliver deres hemmelighed, men et alternativ kunne være at spille et hul 

mindre, hvis runden synes for lang! 

På trods af den megen regn fastholder vi håbet om en lang og varm ”Indian” sommer og det er netop nu at 

alle kan være med til at skabe grundlaget for en endnu flottere bane i 2016!  

Det gælder om at vise omtanke når faciliteterne benyttes – lad os nu få de sidste til også at forstå værdien 

af at rette nedslagsmærker op, holde god afstand til bunkerkanter, lægge tørv på plads, rive efter sig i 

bunkers osv. - det skylder vi vores dejlige sted her i Skåde B akker.  

 

Hilsen BU  

 

 


