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Efter en mørk og våd vinter, har vi nu haft nogle uger med lyst og klart vejr, optimismen og 

forventningerne til den kommende golfsæson er helt i top. Banen lige nu har klaret sig fint 

igennem vinteren, dog er der ikke kommet rigtig vækst i græsset endnu. Det skyldes, at 

det næsten hver nat stadig fryser en del. Jordtemperaturen skal op på 5-7 grader, før der 

for alvor kommer gang i græsset.  

Forberedelserne er i fuld gang, greens har fået gødning for 2 uger siden, fairways og 

teesteder har lige fået, og nu er det bare et spørgsmål om sol og varme, - selvfølgelig med 

passende nedbør også. I denne uge får vi etableret en sugeledning, så vi kan vande vores 

bane med vandet fra S9. Det er dog vigtigt, at vi ikke begynder med at vande for tidligt, 

græsset skal sætte rødderne så langt ned som muligt inden, der åbnes for anlægget. 

Green på N8 er på nuværende tidspunkt i fin stand, hvornår den er klar til spil afhænger 

selvfølgelig af de kommende uger/måneder, forventelig omkring juli. Greens generelt på 

banen er lige dresset og afventer den store forårsklargøring med eftersåning. Teestederne 

forventes at blive flyttet fra vintermåtterne indenfor 2-3 uger, - par-3 hullerne måske lidt 

senere, som sædvanligt placeres klodserne på for- og bagkant af teestederne. Det sker, 

når der er konstateret kontinuerlig vækst i græsset. Det er yderst vigtigt med vækst for at 

modstå sliddet gennem en hel sæson. 

Der er i øjeblikket gravearbejde på venstre side af søen på N7, det er et tudseskrab, der 

laves efter aftale med Naturstyrelsen. Det opgravede materiale skal bruges til udvidelse af 

48-teestederne på N6 og N7. Arbejdet forventes påbegyndt snarest muligt. 

På arbejdsdagen lørdag d. 26. marts var vi omkring 55. Vejret var rigtigt godt. Vi fik bl.a. 

ordnet: dressning af fairways, forberedt til stiafgang N8, klargjort driving range (med 

igangkørsel af robotopsamler), rengjort måtter og klargjort Mulliganhuset og terrassen. En 

STOR TAK til alle, der gav en hånd med. 

Nedenfor et billede fra morgenmaden. 



 

Vi afsluttedde med 9-hullers spil over middag. Selvom der var brugt kræfter og blevet slidt i 
det om formiddagen, var der stadig overskud til nogle fine scores, bedst var Michael Bager 
(A / 23P) og Steen Munk Nielsen (B / 27P). 

På greenkeepersiden har vi fået en ny ung elev, velkommer til Jacob. Han er startet i 
januar og har allerede klaret introduktionsforløbet på Sandmoseskolen, og han er i 
øjeblikket i fuld gang med greenkeeperarbejde. Der er rigtig mange opgaver (ud over den 
daglige drift), der står og venter på at blive løst af greenkeeperne. De bliver taget i den 
rækkefølge vejret og overskydende tid tillader det. 

Med håb om en rigtig god sæson, uden corona eller andre restriktioner, ses vi i Nystrup. 

Venlig hilsen baneudvalget. 


