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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 20. september 2019 14:23

Emne: Nedslagsmærker - Propning - Hulspilsmesterskab -
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Nedslagsmærker. 

Efter et par dage, hvor vi har været ude at kigge på nedslagsmærker, ser det 

faktisk MEGET skidt ud. Vi har enkelte greens, hvor der uden problemer kan 

findes og rettes over 20 nedslagsmærker op. 

Det er meget skuffende at medlemmerne og greenfee spillere ikke hjælper dem 

selv og greenkeeperne med at passe bedre på vores greens. 

Nedslagsmærker er den største udfordring i forbindelse med sygdomme i 

græsset og det påvirker naturligvis også spillekvaliteten. 
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Vi har proppet greens  

I denne uge har vi proppet greens og arbejdet fortsætter i næste uge, hvor vi 

arbejder med forgreens. 

Formålet med at proppe greens er at give ny ilt til rødderne ved at løse jorden 

op, så rødderne kan gro. 

Overfladevand fra greens forsvinder hurtigere og arbejdet fremmer udviklingen 

af ædle græsser frem for enårige rapgræsser, som er mere modtagelige for 

sygdomme (sneskimmel m.fl.). 

Desuden fjernes der et filtlag bestående af gammelt og dødt materiale samtidig 

med at der tilføres sand, hvilket optimerer muligheden for at forbedre 

jordteksturen.  



4

Hulspils klubmesterskab i weekenden  

Kom ud og følg de som spiller om mesterskabet i hulspil. 

Lørdag den 21. september spilles 

der kvartfinale for herre  
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Sørdag den 22. september spilles 

der semifinale for damer  

Semifinalerne for herre spille den 22. september klokken 8:30 & 8:45 

Finalerne for Damer og herre spilles den 22. september klokken 13.00 & 13:15  

Gratis informationsaften med tips og tricks  

Gratis informationsaften med tips og tricks – for dig som vil optimere golfspillet 

og forlænge dit aktive golfliv gennem fysisk træning. 

Torsdag d. 26/9-19 fra kl. 18-19.30 vil golffysioterapeut Martin Olsen holde et 

unikt arrangement for medlemmer af Breinholtgård Golf Klub. Alle med et 

golfhandicap er velkomne.  

Her vil han fortælle om sammenhængen mellem golf og fysisk træning, og vil 

bl.a. komme ind på følgende områder: 

- Træningsbetydning for kroppen og golfspillet

- Viden om hvorfor træning er vigtigt

- Hvem kan lave træning

- Muligheder og effekter ved træning

- Opvarmningsrutiner + simple øvelser til jer

- Mulighed for spørgsmål

Mødet foregår i Breinholtgård Golf Klub og vi håber, at se en masse lyttende 

medlemmer.    




