Baneudvalget v. Flemming Borch

Vand, vand og mere vand. Det dårlige vejr det sidste halve år har skabt problemer for spillet på banen og ikke
mindst for de planlagte og iværksatte anlægsarbejder på banen.

Banen har været meget våd givet årstiden. Vejret har i 2017 og specielt i efteråret været meget regnfuldt. DMI’s
statistik for de enkelte kommuner viser, at Dragør pr. 1. december allerede havde fået 28mm mere regn end
gennemsnittet for de sidste 10 år, der er på 654mm, og at banen i december har fået yderligere 43mm regn pr.
29.12.
Den megen regn har betydet, at banen ad et par gange har været helt lukket, og at det i en længere periode kun har
været hullerne 1-9, som har været åbne for spil på vinterbanen. Får banen meget regn igen, må vi lukke den helt, så
længe det nu er nødvendigt.
Vi kan dog med tilfredshed konstatere, at udbygningen af banens afvandingssystem med grøfter og dræn gennem
årene har bevirket, at vi i år har kunnet holde banen åben meget længere end en række af de klubber, som vi
sammenligner os med. Det gælder f.eks. Køge, Brøndby og Hornbæk. Denne udbygning arbejder vi løbende med.
Renovering af bunkers
Renoveringen af de næste greenside bunkers er nu i fuld gang efter aftale med vores entreprenør. Han er nu færdig
med 4. green, hvor der kun mangler at blive støbt CC i bunden af bunkeren og lagt nyt sand. På 2. green mangler
selve bunkeren at blive skåret, så kan der støbes CC og lægges nyt sand. På 8. green er alt jord og drænarbejde
færdigt, og greenkeeperne skal lægge nyt græs så hurtigt, som vejret tillader det.
Ved alle tre greens er der etableret rensebrønde, og dræningen fungerede fint alle tre steder, ind til banen fik rigtig
meget regn, hvor bunkers på hul 2 blev fyldt med vand. Vejret har gjort, at vi har ændret rækkefølgen på
renoveringen af vores greenside bunkers. Arealet foran 5. green har været for vådt længe, hvilket har gjort, at vi har
udskudt denne renovering. Vi har i stedet anlagt en ny bunker ved 7. green.
Nye drænprojekter
På hul 4 er der etableret en ny og forbedret dræning i området ved drop zonen. Dette har bevirket, at både fairway
og semirough på hul 4 igen er blevet rigtig tør, og at der atter er kommet rigtig meget vand i Hejresøen. Søens
”tørlægning” i løbet af sommeren har været lidt af et mysterium!
De store mængder af vand i dels de nye bunkers på hul 2 og i og omkring fairwaybunkeren på hul 8 tæt på 2. green
er det nu lykkedes at fjerne effektivt ved anlæg af en 70m drænledning fra området syd for
2. green mod øst og hen til syd-nord gående hoveddrænledning. Ved 10. tee er der også udført et mindre stykke
drænarbejde, der også har tørlagt det område, som har været vandlidende selv ved mindre regnskyl.
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Hoveddrænet fra Centralsøen til skovgrøften
Dette dræn, der fra banens start var eneste ledning, som sikrede, at Centralsøen blev afvandet, når vandstanden
nåede et vist niveau, har i de senere år løbende givet os en hel del problemer. Drænsystemet - ledninger og brønde er på begge sider af poppelhegnet mellem hul 7 og 11 årligt i varierende omfang blevet blokeret af indtrængende
rødder og rodnet fra poplerne.
For bedre at kunne håndtere dette problem er det blevet besluttet dels at anlægge denne afvanding af Centralsøen
som en åben grøft over fairway på hul 11 og samtidig skabe en ny udfordring i spillet på dette hul - af samme type
som på hul 7 - og dels at lægge en ny ledning på tværs af fairway på hul 7. Den eksisterende ledning på dette sted var
mildest talt i en elendig forfatning.
Etableringen af grøften på hul 11 er udført af en entreprenør, da vi ikke selv har en gravemaskine af den størrelse,
som var nødvendig her. Vi står selv for den endelig udformning af denne grøft, ligesom vi selv lægger den nye
ledning på tværs af 7. fairway.

13. teested næste projekt
Forlængelsen af 13. teested bagud er det næste projekt, som vi tager fat på, når tiden og ikke mindst vejret tillader
det.

Økonomien
For så vidt angår renoveringen af vores greenside bunkers finansieres disse anlæg inden for rammen af de 300.000
kr., som er afsat pr. år over en femårig periode. Pt. befinder vi os finansieringsmæssigt i år 3. De nye og meget
nødvendige drænarbejder på hul 2, 4, 7 og 10 løser vi selv inde for rammerne af vores driftsbudget. Da vi selv har
maskinerne, mandskabet, de nødvendige kompetencer og her i vinterhalvåret også tiden begrænser vores direkte
udgifter sig alene til de rør og brønde, der skal bruges.

