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3 Hole in One på 3 dage
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Banen

Banen skal klippes og passes, og samtidig 
foregår der en kamp mod vandet på banen. 
Vores greenkeepere er godt på vej til at vinde 
denne kamp, det går det den rigtige vej, men der 
er fortsat meget der skal gøres. 

Den følgende tekst og billeder beskriver green-
keepernes arbejde for at minimere skaderne efter 
regnen. På vores bane er der kommet mere end 
500 mm vand i perioden 1. juni til 31. august. Til 
sammenligning er der på landsplan kommet 321 
mm.

4. hul
Der kommer en overfladebrønd foran damernes 
teested, herfra ledes vandet i en åben rende ned 
til søen ved 5. green. Renden vil stå åben indtil 
vandet er væk, herefter bliver det drænrør, der 
leder vandet over til søen.

Der graves en rende fra overfladebrønd på 4. hul til sø ved 5. green

Aflastningshul gravet i venstre side ca. 100 før 4. 
green. Her sættes en ny brønd og ettableres et 
nyt dræn der løber ud til mosen bag 7. hul. Dette 
arbejde påbegyndes når vandet i hullet er væk.



Banen

11., 12. og 13. hul 
Her er vandet nu ved at forsvinde og fairways er ved at tørre. Nu må vi så bare håbe at der ikke 
kommer så meget regn i den nærmeste fremtid. 

Foran 14. teested er der gravet en kanal til at lede vandet fra mosen til højre for teestedet ud i 
grøften. Den vil blive lukket igen med en brønd inde i mosen der kan lede vandet ud i grøften. Det 
burde forhindre at den igen løber over.   

14. hul

Billede af 15. fairway 
Når vandet står højt i Fladsåen presses vandet ind under jorden til søen på 14. hul, der er tale 
om forbundne kar hvor højden på vandstanden er ens. Når vandstanden i Fladsåen stiger, stiger 
vandstanden i søen, som så løber over sine bredder og videre ned over 15. fairway. Der er gravet 
en afvandingskanal fra søen på 14. hul og ud til Snesere å. Snesere å ligger ca. 70 cm lavere end 
søen. Kanalen løber ud mellem de to herre-teesteder, 60 og 56. Denne kanal kommer til at stå åben 
det meste af vejen, da området ikke er i spil. Mellem teestederne og på stierne bliver den rørlagt. 
Græsset der her har stået under vand skal have tid til at komme sig igen.



Banen

15. hul
Der er gravet en rende til at lede vandet ned i 
en ny pumpebrønd på fairway mellem 150- og 
100-meters markeringerne. Denne rende bliver 
der lagt dræn i, og så bliver den dækket til igen. 
Der vil blive sat 4 brønde som kan lede overfla-
devandet ned til pumpebrønden.

Pumpebrønden bliver en permanent løsning, til 
pumpen er der trukket et el-kabel fra toiletbyg-
ningen. Kablet skal når det bliver tørt nok lægges 
ned i jorden. Pumpen starter selv så snart vand-
standen når et bestemt niveau. Samtidig lukker 
overløbet automatisk når vandstanden i åen 
bliver højt. Der er etableret en tilsvarende pum-
pebrønd ved 15. green.
 
Det er nu lykkes at få klippet en del af området 
derude, hvilket også har været et stort problem. 
Det har givet en del afklip, som vi gerne skulle 
have samlet op når det bliver tørt nok.

Pumpebrød på 18. hul. Som det kan ses på billederne er der sket en del skader på græsset fordi det 
har stået under vand. Græsset skal luftes og strigles så der igen kan komme liv i det.

18. hul
Der vil blive etableret en permanent pumpe-
brønd i hullet på højre side hvor der altid står 
vand. Den er efter samme princip som dem på 
15. Vandet bliver pumpet ned i søen på 1. hul, her 
er strømmen taget fra stikket til springvandet.
 
Generelt   
Næsten 1,5 millioner liter vand er der pumpet væk 
pr. døgn i de dage hvor pumperne kørte på sit 
højeste. Pumperne skulle fyldes med brændstof 
ca. hver 4 time - også om aftenen.

Greenkeeperne har spulet og renset alle vores 
dræn så de kan lede de store mængder vand 
væk. Manglende oprensning af Fladsåen har 
bevirket at åen ikke har kunnet komme af med 
vandet. Det er glædeligt at kommunen nu endelig 
har oprenset næsten hele åen.
 
Selv i perioder hvor det har set håbløst ud, har 
greenkeeperne kæmpet målrettet, for at minimere 
skaderne og holde liv i så meget af græsset som 
muligt.



Junior U-16B Sjællandske Mestre 2011

Niclas, Frederik og Jacob blev i weekenden 
Sjællandske Mestre i DGUs Juniorholdturnering 
i rækken U16B. 

Drengene vandt deres indledende pulje i foråret 
og gik derefter videre til mellemrunden, hvor de 
mødte Roskilde på Sorø Golfbane og vandt 4-2. 
Herefter gik de videre til landsdelssemifinalen, 
hvor de mødte Søllerød på Asserbo Golfbane. 
Her spillede drengene en meget spændende 
match, som de vandt 4-2. Dermed var de kvali-
ficeret til landsdelsfinalen (SM finalen), som blev 
afviklet på samme bane om eftermiddagen. 

Fra venster: Niclas Mathiesen, Jacob Skov Olesen og Frederik Birkelund

Efter endnu en nervepirrende match vandt de 
4-2 over Helsingør. De skal nu spille landsfinale 
den 2-10-2011 på Holsted Golfbane, hvor de skal 
møde Mollerup Golfklub.

De 3 drenge har gennem året leveret en meget 
stor trænings indsats. De har samtidig et fanta-
stisk sammenhold og er rigtig gode til at bakke 
hinanden op når de træner og spiller matcher. 

De har ligeledes haft stor glæde af Claus Thane 
og Martin Hansens kyndige træning og vej-
ledning.



Frederik Egede Jørgensen

Junior kredsturnering

Sydsjællands Golfklub var repræsenteret med 4 
juniorspillere ved 4. afdeling af kredsturneringen, 
der blev spillet søndag den 11. september på 
Maribo Sø Golfklubs bane. 

Denne bane er også ramt af vand, hvorfor D-
rækken blev afviklet over 17 huller og E-rækken 
over 9 huller, som normalt. 

Frederik Egede Jørgensen vandt D-rækken med 
32 point for de 17 huller.

3 Hole in One mere i år

Hole in One

Årets Hole in One nr. 8 og 9 skete på samme dag, 
den 9. september. Birthe Caspersen på 1. hul, 
og med hjælp fra en greenfeegæst kom dagens 
andet Hole in One på 6. hul, her fik Hans Alf, fra 
Scandinavian også bolden i hul i et slag.

To dage senere, den 11. september var der 
endnu en greenfeegæst der fik Hole in One, det 
var Lucas Kristensen fra Hornbæk på 1. hul

Stort tillykke til alle tre!

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



SuperSeniors venskabsturnering mod 
Kalundborg Senior-Golf
Turneringen blev spillet mandag den 12. septem-
ber 2011. Vejret var blandet med sol, regn og en 
del blæst, men overvejende tørvejr, mens vi spil-
lede de 15 huller. 

Det var selvfølgelig ærgerligt, at ikke alle 18 huller 
var åbne, men det er  jo ganske tydeligt, at det er 
nødvendigt at lukke for nogle af hullerne, og der 
var også fuld forståelse fra de allerfleste. Humø-
ret fejlede ikke noget, og alle nød efterfølgende 
at komme ind til Mikaels dejlige buffet.

Der spilles om en herrepokal og en damepokal. 
Begge pokaler forblev i Kalundborg.

Resultatet for damer:
Sydsjællands damers gennemsnitsscore på 46.0 
mod Kalundborgs damers på 46.9. fra de 2 tur-

SuperSenior

neringer  (forår og efterår) var ikke nok til at hjem-
tage pokalen. Der manglede blot 0,9 point.

Resultatet for herrer:
Sydsjællands herrers gennemsnitsscore på 51.4 
mod Kalundborgs herrer på 56.4 var heller ikke 
nok. Her manglede 5 point.

Bedre held næste år.

Tættest på par 3 hullerne:
Hul 1: Richardt Pedsen… ......................... 3,45 m
Hul  6:  Torben Larsen… .......................... 2,23 m
Hul 10:  Richardt Pedersen. ..................... 4,77 m
Hul 12: John Munthe... ............................. 5,64 m
Hul 16: Ivan Mikkelsen…........................ 14,68 m

                                                                        
 Venlig hilsen

                                                Ivan Mikkelsen 

Nogle spillere øvede sig, mens de festlige flag smældede i baggrunden


