
NYT FRA BANEN / GREENKEEPERNE 

 

• Bane nyt 

• Frivillig 

• Hul 9 

• Lukket for buggy. 

• Udslagsbanen 

  

BANENYT 

Så mangler vi lige det sidste af vinteren, og om nogle uger, så banker foråret på døren. 

  

Banen står nu et fint sted er dog meget sårbar pga. af den megen nedbør og temperatur som 

bevæger sig lige omkring frysepunktet,  

greens ser pt ok ud efter årstiden men er meget bløde og kan derfor ikke holde til spil i nu, at 

give dem en pause lige lidt endnu  

er godt givet ud til foråret, når vi alle gerne vil ud at spille en masse runder. 

  

Vi har denne vinter ikke haft tid til det vi havde planlagt og håbet på, da vi som alle ved havde 

brand i maskinhuset sidst i november,  

hvilke har betydet vi ikke har haft maskiner til div opgaver, og samtidig har vi brugt næsten alt 

vores tid på brand, rengøring,  

forsikring, håndværker og genopbygning, indkøb af maskiner osv. Det har efterhånden været en 

lang proces, men bygningerne  

er heldigvis ved at være færdige, mandskabsrum og værksteder er vi næsten på plads i, og vil 

tro at vi kan  

rykke ind i maskinhallen 7 marts, derefter skal vi have rykket alt retur, hængt hylder og beslag 

op,  

palle reoler på plads osv., inden vi helt er på plads igen. Så der går nogle uger  

inden vi kan lægge alt vores energi på banen. 

  

 Maskinerne er ved at falde på plads, de rensede/renoverede maskiner begynder at komme 

hjem her omkring 1. marts,  

og vil så komme løbende i prioriteret rækkefølge ugerne efter, de skal forbi værkstedet 

gennemgås og slibes.  

Vi håber og tror vi kan være klar til sæsonstart, i hvert fald i et opfang så man ikke kommer til  

og mærke det på spillet, der kan være ting vi normalt ville have gjort/nået, som ikke bliver gjort 

i år. 

  

 Husk at benytte måtter her om vinteren, det er virkelig med til at beskytte banen. 

  

 

  

 

 

 

 

 



FRIVILLIGE 

  

• Vi har denne vinter ikke haft de sædvanlige arbejdsdage på banen, grundet manglende 

udstyr og tid,  

nu er vi kommet så langt at vi begynder at indkalde til små arbejdsdage igen. 

• Forårsarbejdsdagen, bliver lørdag den 26-03 kl 9-13, det er en hyggelig dag, med sjov og 

en masse arbejde på banen,  

og i/omkring klubhuset, vi slutter af med gril hygge og sparke dæk i maskinhuset,  

og så kan man besigtige de næsten nye lokaler og maskiner, tilmelding til Kristian på 

maskinhus@sport.dk 

• Hvis man har tid og lyst, så har vi mange små opgaver som kan laves frivilligt uden der 

behøver at være en greenkeeper med,  

så man kan komme selv eller aftale nogle stykker den dag det passer jer, opgaverne 

kunne være. 

• Vaske skilte og bænke på banen. 

• Samle grene omkring greens, teesteder, og generelt på banen. 

• Vaske og klargøre teesteds markeringer, nogle skal males 

• Hjælpe med at lave nye teesteds skilte 

• Køre bla, dåser til genbrugspladsen 

• Køre en runde på banen, og rette pæle op og skifte dem som er ødelagt 

• Oprydning af grene langs asfaltvejen hul 13, efter de er blevet beskåret 

• Beskæring af udvalgte områder 

 

Der er mangle flere småopgaver, så hvis i har nogle timer til frivillig arbejde, alene eller i 

grupper,  

så kontakt Kristian på maskinhus@sport.dk så finder vi sammen de tidspunkter og opgaver som 

passer jer. 

 

Der vil snart komme mail rund til forkvinder/mænd på de frivillig arbejdshold, med en 

opfølgning på om man stadig har tid  

og lyst til at være på holdene, om der har været udskiftninger eller man mangler frivillige på sit 

hold. 

  

  HUL 9 

  

• Herreteestedet er flyttet, vi skal lave området omkring færdigt, med den mængde 

nedbør lige nu,  

så er vi nødt til og vente, vi håber det kan laves så teestedet, kan tages i brug medio 

April. 

• Højre fairwaybunker er lukket og bliver til fairway/semirough, dette område vil og så 

blive færdig  

og sået når vejret tillader det. Så skal det have ro indtil græsset er kommet op og klar,  

så der går nogle måneder inden det er spilbart, men der kan droppes ud og spilles 

videre. 

• Venstre greenbunker er delvist blevet lukket, og vil blive klippet til forgreen, det 

forventer vi  

at kunne tages i brug til sæsonstart. 

mailto:maskinhus@sport.dk


 BUGGY 

 

• Der er forsat lukket for kørsel. 

  

 UDSLAGSBANEN 

 

• Udslagsbanen er lukket for kørsel til opsamling, der er bolde til selvopsamling, kassen 

bliver åbnet,  

når der kan køres på udslagsbanen igen, og sæsonen og træningen starter. 

• Benyt venligst måtterne til og slå fra, der må ikke slåes fra græsset før til foråret. 

  

 Har i ønsker, forslag til forbedringer på banen, så skriv til baneudvalget på 

maskinhus@sport.dk og vil vi løbende tage stilling til disse forslag. 

  

 

Med venlig hilsen  

Green team TSG 

 


