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Niels Erik Jense

Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 5. december 2019 15:57

Emne: Nedslagsmærker - Restaurant - Driving Range - Søen

Skal vi spille sommer- eller vintergreens? 

Det våde vejr gør til, at der bliver lavet rigtig mange nedslagsmærker. 

Vinterbanens forløb som giver os tørre huller, er bla. lavet for at forlænge 

muligheden for at spille på sommergreens. Den mulighed kan dog kun 

fortsætte, hvis vi får ændret adfæren med opretning af nedslagsmærker eller 

rettere den manglende opretning. Der er så mange nedslagsmærker derude, 

og hvis vi ikke får stoppet den manglende respekt for ikke at rette 

nedslagsmærker op, bliver vi nød til at lukke sommergreens for resten af 

vinteren. 

Med andre ord. Skal vi holde sommergreens åbne, så meget som muligt, så ret 

op. 

Definitionen af et nedslagsmærke: 
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Der, hvor bolden slår ned, bliver jorden komprimeret og det ødelægger 

græssets vækstmiljø. Hvis ikke nedslagsmærket repareres omgående dør 

græsset. Et urepareret nedslagsmærke er måneder om at læge sig selv. Et 

nedslagsmærke der repareres er lægt på et døgn. Nedslagsmærker øger også 

risikoen for svamp betydeligt.  

Driving Range   

For at undgå at der er for mange 

bolde, som ender i jordvolden for 

enden af højre side af Driving 

Rangen, har vi i dag måtte flytte 

afspærringen således, at det "kun" er 

de 9 måtter i udslagshuset, som må 

benyttes. 
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Der bliver naturligvis åbnet igen for 

de andre måtter, så snart der er 

mulighed for det.  

Ændring af medlemsstatus. 

Går du med tanker om at skifte 

medlemsstatus, skal du huske, at 

der er deadline den 15. december 

2019. 

Ønsker du at skifte medlemsstatus 

skal du skrive til info@bggc.dk 

senest den 15. december.  

Restauranten males 

Torben Jakobsen som er medlem her i klubben og står bag malerfirmaet 

Jakobsen & Co, har tilbudt at male restauranten - uden beregning, i løbet af 

vinteren. 

Vi siger stor tak til Torben, og glæder os til at vise jer det færdige resultat.  



4

Projekt ny sø i billeder  
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