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Fra: Breinholtgård golfklub
Sendt: 4. november 2016 13:13
Emne: Breinholtgård Golfklub Nyhedsbrev

 

 

 

Kontoret er ferielukket 
 

 

 

I næste uge (uge 45) holder jeg ferie. 

Kontoret vil derfor ikke være bemandet så meget som normalt. 

 

Tina vil være her onsdag og fredag fra klokken 8.00 til 12.00 

 

Vi kan altid kontaktes på 75 11 57 00 mellem 

8.00 og 16.00 mandag til torsdag 

8.00 til 15.00 fredag 

 

Med venlig hilsen 

 

Mogens Mikkelsen 
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Ugens billede 
 

 

Deltag i UGENS BILLEDE 

 

Vi vil rigtigt gerne se jeres billeder ude fra vores flotte baner, derfor iværksætter 

vi UGENS BILLEDE, hvor I kan indsende jeres pletskud ude fra banen. 

 

Sidst på året vil det bedste billede så blive udtrukket, og vinde en lækker 

præmie. 

 

Billederne som bliver indsendt, vil løbende blive vist i nyhedsbrevene. 

Hvis der kommer mange, må vi dog sorterer i dem, men alle billlederne vil blive 

lagt på vores hjemmeside. 

 

Billeder kan indsendes på: info@bggc.dk 

og skriv lige dit medlemsnummer. 
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Greenkeepergården 
 

 

Hvorfor bliver greens langsommere sidst på sæsonen   

 

Baneudvalget besluttede sidste år ved denne tid, at kontakte konsulentfirmaet 

Asbjørn Nyholt, for at få rådgivning med plejen af banens greens. Dette tiltag 

blev taget pga. det svampetryk vi havde haft igennem mange år, som nu og 

fremadrettet vil blive et problem i forhold til de svampesprøjtemidler, vi har lov 

til at bruge (eller ikke må bruge). 

 

Der blev lavet en plejeplan, og indkøbt to nye maskiner for at kunne udføre de 

nye arbejdsopgaver, det vil kræve for at minimere risikoen for at få 

svampeangrebene. 

Og ifølge denne plejeplan, skal vi optimere prikningen gerne til hver 14. dag, for 

bla. at udtørre greens i toppen. Til dette er der indkøbt en ny hurtigere prikker, 

der kan prikke i større dybde. Samtidig med prikningen skal der tilføres sand, 

for at udtørre greens i toppen 

 

For at stresse græsset mindre er det blevet moderne at tromle greens hver 

anden dag og klippe den anden dag. Til dette har vi indkøbt endnu en tromle, 

for at nå arbejdsopgaven. Man har også en teori om, at tromling af greens er 

med til at stresse svampesporerne, så disse har sværere ved at komme i 
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udbrud, og da tromling stresser græsplanterne mindre end en klipning, håber vi 

dette vil give positive resultater. 

 

Da det gælder om at holde fugtigheden i greens på et ensartet niveau, blev der 

samtidig købt en fugtighedsmåler. 

Fugtigheden bør ligge på 18-20 procent, og denne har vi i nogen omfang 

mulighed for at regulere med vandingsanlægget, men regnen er vi jo dog ikke 

herrer over. 

 

Noget der også stresser græsplanten er klippehøjden. 

Jo lavere klippehøjde vi kører med, jo kortere bliver rodnettet, og når rodnettet 

bliver for kort bliver planten svagere over for sygdomme, også 

svampesygdomme. 

Derfor er vi nødt til at hæve klippehøjden sidst på sæsonen, gerne i september 

måned, hvor den er hævet fra 3 mm. til 4 mm. 

Ulemperne ved at hæve klippehøjden er selvfølgelig, at hastigheden på greens 

så bliver langsommere. 

Det generer også pottelinjen en smule den dag, hvor vi prikker og topdresser 

med sand, men det er desværre tiltag vi nødt til at foretage. 

 

Hvis vi går tilbage i tiden, så var det meget nemmere! 

Når vi så tegn på svampeangreb, ja så var det bare ud med sprøjten i det 

omfang det var nødvendigt, indtil angrebet var slået ned. 

Som det ser ud lige nu, så har vi to forskellige midler der er lovlige. Det ene 

middel, som er forebyggende, må vi køre ud to gange pr. sæson, men det 

andet middel, som er helbredende, må vi kun køre ud en gang pr. sæson. 

 

En ting, der også stresser græsplanterne og øger risikoen for svampeangreb, 

er trafikken indover greens i den kolde og våde tid. Dette er bla. årsag til, at vi 

laver en roterende 18-huls vinterbane, så der hele tiden er en 9-huls bane, som 

får ro. 

 

Jeg håber dette giver indblik i de opgaver vi står overfor i det daglige, samt 

forståelse for hvorfor banen til tider ikke er helt som forventet. 
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Med  venlig hilsen 

Chefgreenkeeper 

Hardy Mathiasen 

 

   

 

 

Julen står for døren… 

så nu lukker vi den ind 
 

 

   

Torsdag d. 1. december kommer der et flot juletræ i lobbyen - som jo skal 

pyntes med stjerne, lys og pynt. 

 

Lige som sidste år, har vi brug for jeres hjælp til at pynte det fint og der bliver 

plads til rigtig meget pynt. 

 

Så fat snittekniven, hæklenålen og papirsaksen… vi glæder os allerede til alt 

det hjemmelavede - husk at skrive medlemsnummer på og hæng det på træet. 
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Mandag d. 19. december finder vi en vinder af en lækker slagterkurv. 

 

Så se om du kunne være den heldige vinder af lækkerier til juledagene........ 

 

God fornøjelse 
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