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Giv en ven en gratis golfoplevelse

Farvemessens Pinseturnering  
116 spillere til start 

 

Hole in One

Hvorfor er banen ikke tip top  
fra sæsonstart

8. NYHEDSBREV 12. juli 2011



Medlemmer rekrutterer nye medlemmer 
Vi ønsker at rekruttere nye medlemmer, og hvem 
er bedst til det? – medlemmerne. Vi kender alle 
mindst en, som har talt om, at det måske kunne 
være sjovt at prøve at spille golf. Nu er chancen 
for at prøve det på en rigtig golfbane på en sjov 
facon.

Tag en kammerat, familiemedlem, nabo eller 
kollega som kunne have lyst til at spille golf med 
ud i en rigtig turnering på den store bane. 

Et fuldgyldigt medlem og en absolut nybegynder, 
som ikke er registreret i en golfklub danner hold 
i en 9-hullers greensome stableford turnering 
i to rækker med lidt specielle regler. Bagefter 
spiser vi stegt flæsk sammen i restauranten. De 
”nye” skal opleve stemningen, sammenholdet og 
spændingen ved en rigtig golfturnering, hvor de 
er sammen med en rigtig golfer, som de kender, 
og har det sjovt sammen med.

Træn gratis
Nybegynderen kan sammen med dig træne 
gratis på indspilsgreen, puttinggreen og par 3 
banen i ugen op til turneringen, såfremt der er 
betalt turneringsfee.

Tag med ud og spil golf

 

Turneringen
9-hullers greensome stableford på banens første 
9 huller

Mødetid 29. juni kl. 17.00 - Gunstart kl. 17.30

Specielle regler for nybegynderne
Nybegynderne sættes til hcp. 54

Spiller fra fremskudte teesteder markeret ved 
flag

Luftslag tæller ikke som andet end et prøve-
sving

Mulighed for et omslag pr. hul

Den nye skal anvende min. 5 drives på rundens 9 
huller. Markeres på scorekort hvilke der er brugt

Pris og tilmelding
Din pris er kr. 100,- for turneringsfee - inkl. stegt 
flæsk med persillesovs efter turneringen
Din gæst kr. 0,- for turneringsfee - inkl. stegt 
flæsk med persillesovs efter turneringen

Tilmelding og betaling til sekretariatet.

Gratis golfoplevelse torsdag den 18. august kl. 17.00

Bliv fadder for et nyt medlem!

Du har fra nu af og resten af året en enestående 
mulighed for at hjælpe en af dine venner i gang 
med at spille golf!

Du bliver fadder for det nye medlem. Hjælper 
vennen gennem praktikprøven og spiller vedkom 
mende i handicap på stor bane. Regelprøven 
gennemføres ved sekretariatets mellemkomst.

Når det nye medlem er meldt ind får I hver en 
greenfeebillet til en af vores naboklubber. Det 
nye medlem lærer således også hvordan man 
gør som greenfeegæst; herunder indskrivning i 
greenfeebogen.

Følgende pakke tilbydes:
1. 1 lektioner á 20 min. ved klubbens pro træner.  
 Lektionerne aftales individuelt med træneren.
2. En måneds frit spil på Par 3 banen.
3. Fri adgang til puttinggreen og indspilsområder.
4. Regelbøger.
5. Spil på stor bane med fadder, efter opnåelse  
 af 12 point på par-3 banen.

Pakkepris kr. 200,-.

Tilmelding og betaling til sekretariatet.



Det gode vejr havde fået hele 116 spillere til at melde sig til Farvemessens Pinseturnering. 
Der blev spillet FourBall stableford i 2 rækker, scoren var som vejret - fantastisk. 
Efter turneringen var der buffet og præmieoverrækkelse i klubhuset.

A-rækken
Nr. 1 Kasper Lorenzen/Helle Hansen 46 point
Nr. 2 Frederik Birkelund/Kim Birkelund 46 point
Nr. 3 Tommy Boesgaard/Jacob Uhre 43 point
Nr. 4 Henrik Gustafsson/Heino Hald Eriksen 43 point
Nr. 5 Finn Olsen/Merete Marott 41 point
B-rækken
Nr. 1 Gitte Aa. Demant/Casper Pihl Rasmussen 46 point
Nr. 2 Tom Damgaard Hansen/Niels Dahlberg 46 point
Nr. 3 Henrik Holm/Hanne Hansen 46 point
Nr. 4 Flemming Nielsen/Greta Nielsen 44 point
Nr. 5 Louise Groot Degner/Stine Furbo 43 point
Tættest på:
Hul 1 - Birte Fibeker 1,23 m.
Hul 6 - Mille Skjold 1,27 m.
Hul 10 - Tommy Boesgaard 1,62 m.
Hul 16 - Carsten Petersen 3,73 m. (birdie)

Farvemessens Pinseturnering

Nr. 1 i A-rk. 
Kasper Lorenzen og Helle Hansen

Nr. 1 i B-rk. 
Gitte Aa. Demant og Casper Pihl Rasmussen

Tak til 
Dagens sponsor FarvemessenGulve

23. juni Skt. Hans Turnering, 9 huller med Gunstart kl. 19.00 Middag og bål
25./26. juni Slagspilsmesterskaber over 36 huller med handicapbegrænsning
3. juli  Parturnering med spillepartner fra anden hjemmeklub

Kommende turneringer



Banen

Banen er ved at være i top efter endnu en hård 
vinter.

Greens
Greens var efter vinteren hårdt angrebet af svamp, 
hvilket medførte større eller mindre områder på 
greens hvor der ikke var græs. På disse områder 
skal græsset komme nedefra og det tager tid, 
ikke mindst når nattefrosten fortsatte ind i maj 
måned. Der kunne godt sættes ekstra skub i 
græssets vækst ved ekstra gødning. Men hvis vi 
havde hævet gødningsniveauet for at fremme en 
hurtigere vækst ville vi fremme det etårige græs 
(poa) som er en ukrudts græs, og som trives godt 
ved høje gødningstal. 

En hård vinter vil altid give grobund for svampe-
angreb. Ved høj fugtighed bl.a. under snedække 
bliver det etårige græs altid angrebet af svamp. 
Det er derfor vigtigt at få nogle gode sunde greens. 
Det opnås kun hvis vi får fremdrevet kulturgræs-
serne ved bl.a. massiv eftersåning, topdressing, 
lave gødningstal og luftning af greens. 

Gødningsniveauet med 90 kg kvælstof om året pr. 
hektar er den strategi vi har valgt, og mængden af 
etårige græs på vores greens har da også været 
faldende. Når det etårige græs blomstrer ses det 
med frø som er lidt grå. En stor bestanddel af 
etårigt græs vil desuden gøre greens langsomme. 
Allerede i efteråret blev der eftersået med 400 kg 
græsfrø på greens. I foråret er greens topdresset 
med godt 70 tons topdressing, dette også for at 
mindske generne med hullerne i græsset. 

De greens der i handlingsplan skal omlægges vil 
næsten altid have skader ved hårde vintre eller 
ved høj fugtighed, da de er dårligt drænet og der 
er en del etårigt græs i dem.

Kan der ikke sprøjtes mod svampeangreb? 
Det kunne man godt for nogle få år siden, da det 
var lovligt, men nu findes der ikke lovlige midler 
som effektivt kan bekæmpe svampeangreb på 
golfbanerne i Danmark.

Kan vi som medlemmer gøre en forskel? 
JA, hvis vi husker at rette ALLE nedslagsmærker 
op, så vi ikke skaber grobund for sygdom og 
etårige græs.

Fairways
Alle fairways er blevet luftet, og de der har været 
ramt hårdest er blevet eftersået og topdresset 
med en blanding af kompost og sand. Der er 
blevet kørt 1200 kg græsfrø på fairways og 96 
tons topdressing. 

Vi gødede fra sæsonstart med en gødning som 
skulle give græsset på fairway en hurtig start. 
Desværre sker der så det, at der i hele april ikke 
kom noget vand, der kunne sætte gang i græsset, 
og vi skulle helt hen mod slutningen af maj før vi 
fik noget vand af betydning. 

Samtidig med at vi ikke fik noget vand til græsset 
havde vi rigtig mange kolde nætter. Bl.a. havde 
vi i starten af maj temperaturer helt ned til minus 
5 grader.

3 Hole in One i år

Hole in One

Årets første Hole in One skete på 1. hul i en regi-
onsturnering Senior A-rk. hvor der spilles hulspil-
Det var Lise Lodal som leverede det optimale slag 
og dermed vandt hullet, det skal dog nævnes at 
hendes modstander forsøgte at dele hullet, men 
det er kun sket nogle få gange i historien at et hul 
deles på Hole in One.

Mads Hurup-Andersen fra Søllerød Golfklub fik 
lørdag den 11. juni Hole in One på 10. hul.

Sebastian Rasmussen, en af vores bedste junior-
spillere med hcp. 4,5, fik søndag den 12. juni Hole 
in One også på 10. hul.

Stort tillykke!

Brugsen i Mogenstrup er sponsor med en fl. 
whisky for Hole in one opnået på vores bane. 



Piletræet til højre for 10. green er på vej til at dø

Vi kan glæde os over, at rigtig mange bruger 
banen, men det gør også at den bliver ekstra slidt. 
Vi vil derfor opfordre Jer alle til at gå udenom de 
områder, der altid bliver hårdt belastet og give 
græsset en chance til at komme op.

Ukrudt
Som de fleste sikkert har lagt mærke til, har de 
FANDENS mælkebøtter haft et rigtigt godt forår, 
da græsset grundet den manglende vand ikke 
har haft gode betingelser. Vi er nu gået i gang 
med at sprøjte for ukrudt og mælkebøtter. Pesti-
cidlovgivningen begrænser os dog i hvor meget 
vi må bruge. ”Vi har haft kontrolbesøg af miljø-
ministeriet - der som forventet har givet en blank 
rapport.”

Vi har i år mulighed for at behandle ca. 4 ha af de 
57 ha jord vi har, så vi har valgt at sprøjte omkring 
greens og de oplagte spilleområder. Resten må 
vi prøve at klippe os ud af.

Træer
Det kolde og tørre forår har været rigtig hårdt for 
en del af vores træer og nogle har ikke overlevet. 
Bl.a. var nogle lige sprunget ud da vi fik minus 5 
grader om natten. Dem der er gået ud vil blive 
fjernet i løbet af sommeren og nye vil blive plantet 
til efteråret. 

Den store pil (se billedet) på højre side af 10. 
green har det ikke godt, og har i flere år været på 
vej til at dø. Det er nu besluttet at fælde det i løbet 
af kort tid, inden det knækker sammen til fare for 
spillerne på banen. 

Vi vil til efteråret flytte et større træ til området 
som erstatning. 

Vi kan nu håbe på en rigtig god sommer med 
masser af sol om dagen og regn om natten.   

Greenkeeperne


