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Vinterregler 2022/2023 - nu opdateret til
gældende regler for den nye vintersæson
Vi hjælper alle med at bevare banen så intakt som muligt!!
Greens:
Som udgangspunkt spilles til sommergreens hele vinteren.

Brug gerne Engsløjfen (Pay&Play-banen) som altid er åben.

Trolley:
Ved anvendelse af trolley henstilles der til kørsel i højre eller venstre side af
fairway og gerne i semiroughen.
Lad vognen stå i roughen og tag kun det nødvendige værktøj med frem til
bolden. På den måde undgår vi unødvendig slid på fairway.
I tilfælde af frost på fairway henstilles til at anvende bærebag.

Buggy og monoscooter/el-scooter:
Fra 1. november til 1. april er der som udgangspunkt lukket for kørsel med
buggy, monoscooter og el-scooter på banen. Klubbens medlemmer kan i
særlige tilfælde få en skriftlig tilladelse til at køre på anviste stier.

Fairway:
Der henstilles til at anvende lejeforbedring, således turfmærker
undgås. Selvfølgelig lægger man opslået turf på plads igen!!
På grund af den manglende vækst, har græsset i vinterperioden ingen
mulighed for restituering, og i tilfælde af frost bliver græssets saft og celler stive
og sårbar overfor belastning og sygdomsangreb.

Vis hensyn:
Tag i det hele taget så meget hensyn til banen som muligt, så vi også næste år
kan glæde os over en flot og velplejet bane.

Skilte på klubhuset markerer, om der er lejeforbedring eller banen er lukket.

På hjemmesidens forside kan man via webkamera se den aktuelle status.

Vi håber alle viser forståelse og tager hensyn til vores vinterregler.

God vintersæson til alle
Greenkeeperne og baneudvalget

 

Vintertidsturnering 30. oktober

Husk du stadig kan nå at tilmelde dig Vintertidsturneringen, der finder
sted d. 30/10, og er en af de sidste turneringer her i efteråret. 

Sidste tilmelding er torsdag d.27/10

Turneringen er en åben flagspilsturnering

Flagspil er slagspil med handicap. Når du har brugt det antal slag, du har til
rådighed (banens par 72 + antal tildelte slag) sættes flaget. 

Pris

Turneringsfee er 60 kr pr. deltager.

For ikke medlemmer skal der betales 100 kr i Greenfee + matchfee 60 kr

Der er mulighed for at købe frikadeller og kartoffelsalat  50 kr
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