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Beklager. 
Greenkeeperne har nu længe gået og ventet på at morgnerne skulle blive 

frostfrie, så de kunne komme igang med at vertikalskære greens. 

 

Dette skete så i dag og greenkeeperne satte igang. 

Da der dagen forinden var frost i morgentimerne var vi ikke sikre på at arbejdet 

kunne påbegyndes, og derfor er der ikke blevet informeret i nyhedsbrev osv. 

om dagens arbejde. 

 

Vi beklager naturligvis de gener det har måtte medføre for spillerne på 

banen i dag. 

Arbejdet fortsætter i morgen tirsdag den 2. maj, hvor det forventes 

afsluttet, hvis vejret og maskineriet tillader dette. 

 

Når der vertikalskæres medfører det at der skal spilles til vintergreen, på alle 

greens der arbejdes med, det er et langsomligt arbejde, som involverer mange 
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forskellige maskiner. 

 

Ved vertikalskæring snittes let i greengræsset, så vissent græs og mos fjernes. 

Jorden kan derefter optage mere ilt og flere næringsstoffer og græsset får 

bedre vægstbetingelser.  

Det bedste tidspunkt at vertikalskære på er i foråret, fra midten af april til 

begyndelsen af maj. I den periode kan plænen bedst gendanne sig, det er dog 

meget vigtigt at det er frostfrit. Den skarpe og spiralmonterede skærekniv på en 

vertikalskærer skærer millimeterdybt ned i græslaget. Uønsket vissent græs og 

filt fjernes derefter fra jorden, og herefter opsamles det fjernede materiale. 

Efter vertikalskæring af green bliver den prikket, gødet, og der lægges et fint 

lag sand, som så måttes ned i hullerne. 

Filt – hvad er det og hvordan opstår det? 

I løbet af året samler der sig vissent græs, rødder og stængler. Det gør, at 

jordoverfladen bliver kompakt og lukker til. Regnvand, luft og næringsstoffer 

kan ikke længere trænge igennem til græsrødderne. Plænen kommer til at se 

usund og ujævn ud, fordi planterne ikke længere dækker tæt og det er netop 

dette filtlag som fjernes, så græsset får optimale vækstbetingelser igen. 

  

Chefgreenkeeper  

 

 

 

Siden stillingen som chefgreenkeeper blev slået op, har der været mange 

spekulationer og rygter omkring hvem som skal overtage at passe vores dejlige 

bane, efter Hardy. 

 

Nu er det endeligt faldet på plads, og vi har fået underskrevet en kontrakt. 

 

Der har været en del til samtale, og nogle meget spændende og kvalificerede 

bud til stillingen. Beslutningen er nu truffet og vores nye chefgreenkeeper 

tiltræder stillingen den 1. marts 2018. 

 

Vores nye chefgreenkeeper arbejder i uopsagt stilling og vi må derfor vente lidt 
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endnu, med at melde ud hvem det er. 

 

Tidshorisonten kan virke lidt langt ude i fremtiden, men med henblik på 

kvalifikationer, erfaring, personlighed osv. er vi ikke i tvivl om at det er 

ventetiden værd.  
  

Bagmærker  

 

 

 

Baneservice har i denne tid fokus på bagmærker for 2017. 

Så har du endnu ikke fået hentet dit bagmærke, så ligger det klar i 

Pro Shoppen 
 

Bemanding af kontoret  

 

 

 

Onsdage vil kontoret som oftest i 

sæsonen være bemandet fra 

klokken 08.00 til 17.30  
 

Ligeledes vil der på nogle lørdage 

være bemandet fra 8.00 til 12.00  
 

 

Da vi har mange gøremål også uden for kontoret, er det altid en god idé at 

ringe først, så du ikke kører forgæves. 
  

West Coast Masters  
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Hjælpere ved TWCM 2017  -  30. juni - 2. juli 
 

En turnering som TWCM kan ikke gennemføres på den måde, som vi gerne vil 

uden hjælp fra et antal hjælpere. 

 

I 2016 var der lidt over 90 hjælpere i aktion og vi håber, at lige så mange vil 

melde sig i år. 

 

En kort beskrivelse af de respektive opgaver: 

 

STARTER 

Skal sikre at spillerne sendes ud i henhold til startlisten samt give den fornødne 

information til spillerne inden de slår ud. 

Lørdag er der start på både hul 1 og 10. Søndag er der kun start på hul 1. 

 

SCORERAPPORTØR 

Placeres 2 og 2 efter hul 3, 5, 9, 12 og 15. De skal notere spillernes slag på de 

forudgående huller samt tidspunkt for passage. 

Efterfølgende skal scoren sendes til Sekretariatet via SMS. I det omfang det er 

muligt kan score indrapporteres direkte til Golfbox. 

Formålet er løbende at vise stillingen på Golfbox samt på skærme i Klubhuset. 

 

FORCADDY 

Placeres 2 og 2 på de steder på banen hvor oversigten er dårlig, således at de 

kan give signal når banen er fri. 

Endvidere skal de være behjælpelige med at lokalisere / søge efter boldene, 

men der er alene spilleren der har ansvaret for om bolden findes samt at 

vurdere om der skal spilles en provisorisk bold. 

Formålet er at øge sikkerheden i forbindelse med slagene samt at øge 

spillehastigheden ved at bolden lokaliseres hurtigere. 

 

DRIVING RANGE 

Opstilling af bolde og hjælp på driving range. 
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BANESERVICE 

Opstilling og nedtagning af telte, skilte, teesteds markeringer, blomsterkummer 

mv. fredag og søndag. 

Baneservice forestår diverse transportopgaver, opfyldning af depoter ved 

baneforplejningstelte, servicering af hjælpere og spillere. 

 

GREENKEEPER HJÆLPERE 

Hjælper Greenkeeperne med forskellige opgaver på banen. Der er meget der 

skal gøres når banen skal være rigtig skarp. 

Det er kun for A-mennesker, for arbejdet ligger tidligt om morgenen. Der er 

opgaver hele ugen op til turneringen. 

 

GET TOGETHER 

Hjælper med forskellige konkurrencer i forbindelse med Get Together 

arrangementet fredag aften. 

 

FLEKSIBLE HJÆLPERE 

Hjælpere der kan tiltræde som reserve / afløsere eller udføre diverse 

forefaldende arbejde. 

Evt spørgsmål kan rettes til Niels Erik Jensen på twcm.bgk@gmail.com 

 

TILMELDING via BGKs hjemmeside  
 

Nyt handicapsystem er på vej.  

 

 

20/04 - 2017 | BGK ORH/v. Kim Meyer  

 

Det er i forvejen bredt diskuteret i golfkredse, at de nuværende seks forskellige 

handicapsystemer skal erstattes af et enkelt. Nu har R&A og USGA meldt 

officielt ud, at der arbejdes på sagen. Det sker i en pressemeddelelse, hvor 

også European Golf Association (EGA) byder ind. 

 

- Vi ser frem til at bidrage med vores viden, ekspertise og erfaring i samarbejdet 

med R&A, USGA og golfportens andre handicapautoriteter i det væsentlige 
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arbejde for at forene golfverdenen under et samlet handicapsystem, lyder det 

fra Jean-Marc Mommer, der er præsident for EGA. 

 

Der er ikke er nogen udmeldinger om, hvordan det globale handicapsystem 

kommer til at fungere, men man bebuder, at der vil komme en række forslag 

senere i 2017. Der er også en erkendelse af, at det er uhensigstmæssigt, at 

golfspilleres handicap opgøres forskelligt i forskellige dele af verden. 

 

- Vi har været bekymrede i et stykke tid over, at mange golfspillere oplever, at 

den overordnede handicapsituation er kompliceret, og at det kan være 

frustrerende, når der er forskellig praksis i forskellige dele af verden, udtaler 

Martin Slumbers, administrerende direktør for R&A. 

 

Flere end 15 millioner golfspillere i 80 forskellige lande har et handicap. 

 

BGK ORH vil naturligvis holde alle orienteret om udviklingen og når de nye 

handicapregler skal implementeres. 

 

……………………. 

Hilsen 

 

Kim Meyer  
 

Nøglelotteri  
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