Baneudvalget v. Flemming Borch

For meget og for lidt regn
Vejrmæssigt var 2018 et helt usædvanligt år, og det skabte problemer både for spillet og for banens drift og
vedligeholdelse. Inden starten på sommersæsonen fik vi i marts alt for meget regn med omkring 40 % over
det normale, og sidst på sæsonen fik vi tre måneder helt uden regn.
Den megen regn og dermed en delvis meget våd bane skabte en uholdbar situation. Vi gennemførte derfor
en række større dræningsarbejder på hul 2, 4, 10 og 11. Disse forbedringer af banens afvanding virkede
umiddelbart ret effektivt, men de efterlod desværre også en række arealer, hvor både terræn og græs skulle
genoprettes. Den efterfølgende meget tørre periode gjorde, at dette arbejde først kunne udføres, da der atter
kom regn sådan, at græsset kunne gro.
Tre måneder helt uden regn skabte til sidst i sæsonen et reelt problem i forhold til den løbende vanding af
banens teesteder og greens. Først blev vandingen af par 3 banen stoppet, så stoppede vi med at vande vores
teesteder, og til sidst var der kun vand til vanding af vores greens i en til to uger.
Vi havde kontakt med Hofor for at høre, om de ville hjælpe os i en nødsituation med vandværksvand fra
brandhanerne i området, men det var de ikke umiddelbart indstillet på. Heldigvis kom regnen, så vi kunne
klare os med det vand, der var tilbage i Centralsøen, hvorfra vandet til banens vanding hentes. Æblesøen og
Hejresøen havde vi på det tidspunkt i princippet helt tømt for vand og pumpet det over i Centralsøen.
Aldrig i klubbens historie har der været så lidt vand i vores søer. Klubben har i det sidste års tid arbejdet
med en renovering og opgradering af den del af vores vandingsanlæg, som gør det muligt dels at pumpe
vand fra Æblesøen og Hejresøen over i Centralsøen og dels at pumpe drænvand fra banen og arealerne syd
for Kalvebodvej over i Centralsøen. Dette pumpeanlæg er placeret i og ved den store brønd på hul 5, hvorfra
der også pumpes vand ud i Skovgrøften og videre ud i Køge Bugt.
Anlægget er nu i princippet ændret fra at skulle startes fra gang til gang til at pumpe automatisk, når der er
tilstrækkeligt med drænvand at hente. Vi kan med tilfredshed konstatere, at det med den regn, som vi har
fået de sidste par måneder i perioden frem til ultimo januar 2019, har været muligt at fylde både Centralsøen
og Æblesøen helt op med vand, og vi fortsætter med at fylde Hejresøen. Vi håber, at vi med denne
ombygning af vores vandingsanlæg, har bragt os i en situation, hvor vi selv kan sikre den nødvendige
mængde vand til vanding af banen, hvis eller måske rettere når vi igen kommer ud i længere tørkeperioder.
Bunkersprojektet
Bunkersprojektet befinder sig nu i den fjerde af fem anlægssæsoner. Her i efteråret 2018 er arbejdet med at
renovere greenside bunkers påbegyndt på hul 5, 9, 13 og 17. På 5. og 13. green er bunkers og terræn anlagt i
en ny og forbedret udgave, og der er lagt rullegræs i fuldt omfang.
Det videre arbejde her afventer, at græsset atter kommer i vækst sådan, at det kan klare den endelige
beskæring i selve bunkerskanten. Derefter vil der i disse bunkers blive støbt Capillary Concrete (CC), og de
vil blive fyldt op med nyt sand. På 9. green er de tre forreste bunkers fuldt renoverede i sin udformning, der
er støbt CC i alle tre bunkers, og der er lagt nyt sand i de to bunkers til venstre. Nyt sand i bunkeren til højre
afventer en afklaring på et muligt mindre drænproblem. Arbejdet med den bagerste bunker er endnu ikke
påbegyndt. På 17. green har bunkers gennemgået en mindre justering i deres udformning, og det er alene
vejret, der nu afgør hvornår, der her kan støbes CC og tilføres nyt sand.
I den sidste anlægssæson – 2019 - for bunkersprojektet vil resterende bunkers på 11., 14. og 15 green blive
renoveret. Den nødvendige råjord til disse projekter vil blive hentet fra vores jorddepot på hul 11 kørt på
arbejdsvejen langs banens nordskel. Dette vil reducere kørslen med jord på banen i øvrigt til et minimum.
Får vi mulighed for det vejrmæssigt og ressourcemæssigt, vil vi meget gerne påbegynde arbejdet allerede i
denne vintersæson på en eller flere af disse tre greens.

Visionsplanen
”Visionsplan for banen”, der udgør grundlaget for Baneudvalgets arbejde med drift og vedligehold og med
udviklingen af banen, foreligger nu i en opdateret og godkendt udgave. Denne nye plan, opdateret december
2018, vil blive lagt på hjemmesiden snarest mulig. Her kan man læse om banens sikkerhed, afvanding og
vanding, prioriterede projekter, banens opsætning ud fra de nye golfregler, den nye driftsorganisation, ikke
prioriterede projekter og projektforslag, banens natur – fugle, dyr, planter og blomster og endelig om den
grønne strategi for banens drift, vedligehold og udvikling.
Havørne over banen
For så vidt angår banens natur er det her til sidst værd at fremhæve, at vi nu er en af de få golfbaner i
Danmark, som har et Havørne par som naboer, og at disse meget store rovfugle ret ofte kan ses over banen.

HUL 12

