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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 21. februar 2020 14:05

Emne: Banelukning - Vinter 3 kølle turnering

De store nedbørsmængder lukker banen. 

Det er med beklagelse, at vi har været nødsaget til, og stadig har, banerne 

lukket. 

Men de store mængder regn, som er faldet, ikke blot i de seneste dage, men i 

de sidste mange måneder, har resulteret i, at jorden nu er så mættet af vand, at 

det simpelthen ikke kan trække væk, heller ikke selv om der kommer nogle få 

dage med tørvejr. 

For at sikre at vi har nogle flotte baner at spille på når foråret kommer, er vi 

derfor desværre nødsaget til at opretholde lukningen her de næste par dage. 

Indtil videre vil banerne være lukket til og med tirsdag den 25. februar. 

Der er dog risiko for, at lukningen vil vare længere, husk derfor at holde øje 

med banestatus på hjemmesiden.  https://www.bggc.dk/banen/banestatus/ 
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Problemet med vandet på banerne 

er ikke så meget på greens, vores 

greens er drænet rigtigt godt, og det 

er ikke greens, vi er mest bekymret 

for i forhold til skader.  

Det er derimod til og fra greens og teesteder, her er slidet på græsset og 

græssets rodnet, utroligt stort, når det er så blødt, som det er på nuværende 

tidspunkt.  

Vi startede allerede sidste år med at 

forbedre drænsystemerne rundt på 

banerne, og det arbejde fortsætter vi 

med, så vi kan få drænet så godt 

som muligt. 

Lige pt. ligger arbejdet dog stille på 

trods af, at drænrørene ligger klar til 

nedgravning, men det er simpelthen 

for vådt derude til, at vi kan køre 

med maskinerne til at udføre 

arbejdet.   

Drænsystemerne som allerede ligger derude, er dog også begrænset af at 

kunne fungere, så længe der er så meget vand, at der ikke rigtigt er nogen 

steder at dræne det hen.  

Greens ser fantastiske ud, græsset 

gror og sjældent har vi set græsset 

så forårsgrønt på denne årstid. Men 

vi mangler lige at komme af med 

vandet, og så er vi klar til at byde jer 

alle velkomne på vores dejlige 

golfbaner igen.  
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På Golf.dk kan man ligeledes læse, at dette er noget, som har ramt stort set 

alle golfklubber i landet. 

Artiklen kan læses HER  

Vi håber på jeres forståelse og vi lukker kun banen for at sikre, at vi har en 

flot og god bane, når sæsonen for alvor sætter ind.  

Vinter 3 kølle turneringen 

Vinter 3 kølle turneringen, skulle være spillet den 1. marts, men som 

konsekvens af ovenstående, har vi valgt at flytte den til den 15. marts istedet. 

Tilmeldingen kommer i Golfbox  

https://www.golf.dk/nyhed/historisk-v�dt-efter�r-medf�rer-mange-banelukninger



