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Fra: Breinholtgård golfklub 

Sendt: 23. april 2018 19:15

Emne: Banearbejde - Golfens Dag - Pink Cup

Banearbejde. 

Det er kun 3 uger siden der lå sne på banerne, men allerede nu ser de rigtigt 

flotte ud. Det er bla. den store plejeplan, som blev sat i værk sidste år, vi nu for 

alvor kan se resultatet af. 

Vi har fået lavet nogle analyser af græsset og jordbunden forskellige steder på 

banerne, og de ser rigtig fine ud. Dog mangler specielt fairways en del kalk, og 

dette vil, hvis vejret tillader det, blive kørt ud i denne uge. Vi taler om ca. 19 

tons kalk, som skal køres ud, så det vil for en tid give noget hvidt støv, som kan 

sættes sig på sko, bukser og udstyr, men det er blot kalk, er helt ufarligt, og kan 

vaskes af igen. 

Greens vil ligeledes i denne uge blive vertikalskåret  

Ved vertikalskæring snittes let i græsset på green, så vissent græs og mos 
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fjernes. Jorden kan derefter optage mere ilt og flere næringsstoffer, og greens 

bliver også mere jævne.  

Det bedste tidspunkt at vertikalskære på er her i foråret, i denne periode kan 

plænen bedst gendanne sig. Den skarpe og spiralmonterede skærekniv skærer 

millimeterdybt ned i græslaget. Uønsket vissent græs og filt fjernes derefter fra 

jorden.  

Golfens Dag - veloverstået  
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Hvilken herlig dag i dag i 

Breinholtgård Golf Klub 

En veloverstået søndag med Golfens 

Dag, hvor vi havde over 70 

besøgende. 

Rigtig mange nye ansigter har i dag 

udfyldt indmeldelsesblanketten, både 

nye golfspillere men også etablerede 

golfspillere, som nu skal ud og nyde 

vores smukke bane.  

Husk, vi gentager succesen den 13. 

maj, på Mors dag. 

En stor tak til alle de frivillige, Pro 

Shop Breinholtgård, Restaurant 

Breinholtgård og alle jer som mødte 

op, og var med til at gøre det til en 

super god dag. 

Netwærksgolf 
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Søndag var også dagen hvor Netværksgolf startede. 

Her blev 3 hold sendt ud at nyde det gode vejr på Ådalen.  

Pink Cup/ Blue Cup 
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Breinholtgård Erhvervsklub  
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