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Vigtig information

Vanding af greens i dagtimerne.
Som mange kan se er vi i disse dage i gang med at proppe og efterså greens
,dette er en omfangsrig, tidskrævende og bekostelig affære, som vi gerne skal
have det bedst mulige resultat ud af.
Der er mange ting der har indflydelse på dette. En af dem er at når først frøene
har været fugtige en gang, så skal de holdes fugtige til de spirer.
Og det er her vi i disse dage har et problem. Med de høje temperaturer vi har i
dagtimerne kan vi ikke holde frøene fugtige, selvom vi vander i morgentimerne.
Med den vejrudsigt der er for de kommende dage, så ser jeg mig nødsaget til at
vande greens i dagstimerne, men på grund af styrings systemet på vandrings
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anlægget, kan jeg ikke sige præcis hvornår der vandes, på hver enkelt green.
Men der vil blive vandet green områder i tidsrummet fra kl. 11.00 til kl. 14.00 og
igen fra kl. 16.00 til kl. 18.00.
Og hvad har det af gener for dig som golfspiller: det betyder at du på en runde
ca. vil blive forstyrret 4 gange i dit spil, hvor du skal vente ca. 4 min. Inden du
kan spille videre.
Så derfor, prøv at undgå at stå i nærheden af sprinklerne, hvilke der er 5 af på
hver green, typisk placeret i greenens yderkant
Jeg beklager meget at dette er et nødvendigt tiltag, men gør jeg det ikke på
denne måde risikerer jeg at hele processen er spildt. Og hvis vi sætter kroner
ører på dette så er det ca. 100.000,- kr. der ville være spildt. Samtidig vil der
ikke blive lukke ordentlig i prop hullerne, på greens. .
Jeg håber på din forståelse, og at du trods alt får en god tur
Med venlig hilsen
Cheef greenkeeper
Hardy Mathiasen
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Efterårsmatch 2016
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Vi måtte desværre afbryde turneringen den 28. august på grund af tordenvejr,
derfor prøver vi igen søndag den 18. september kl. 09:00
Det er en makker-/partner-turnering hvor der spilles Greensome Stableford.
Der spilles i 3 lige store rækker, opdelt efter handicap.
Tilmelding skal ske parvis på Golfbox eller listen på opslagstavlen
senest fredag den 16. september kl. 12:00
Tilmeldte til turneringen den 28. august skal tilmelde sig igen, hvis de ønsker at
deltage, men de skal ikke betale turneringsfee.
Læs mere om turneringen på Hjemmesiden.
Turneringsudvalget
Niels Erik Jensen
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