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Kære golfmedlem, 

Golfsæsonen er kommet rigtig godt i gang. Marts og april bød på mange tørvejrsdage, som kunne bruges til 

golf. Faktisk var det så tørt, at græsset standsede væksten. Det er ikke optimalt så tidligt på sæsonen, fordi 

græsset netop bruger forårsmånederne til at sætte gang i væksten. Nu har vi heldigvis fået passende med 

nedbør, så græsset kan vokse og vores nyt såede frø kan spire frem og etablere sig. 

Vi har allerede afholdt de første matcher i klubben, som blev afviklet i godt vejr og med mange deltagere – 

selvom der stadigvæk er plads til flere endnu. Den kommende match, sponseret af LOU Revision, er fuldt 

udsolgt. 100 deltagere kan allerede glæde sig til en forrygende dag med super betjening og en spændende 

konkurrence. 

Det ser ud til at blive endnu en god og spændende sæson for vores klub!  

Sommermatch og sommerfest, lørdag den 25. juni 
Sommerens højdepunkt bliver sommermatchen og sommerfesten, som løber af stablen lørdag den 25. juni. 

I de gode gamle dage fejrede vi klubbens fødselsdag hvert år i juni måned på denne måde, og denne 

tradition vil vi gerne fortsætte. Vi starter om formiddagen med en social og hyggelig match, som alligevel er 

sportslig udfordrende. Det er en Texas scramble for 4-mands hold, som spilles på den måde, at alle fire 

spillere slår ud fra teestedet. Herefter vælger holdet den bedst placerede bold, og tre af spillerne slår deres 

bold fra denne position (spilleren med den valgte position slår ikke denne gang). Så vælger man igen den 

bedst placerede bold, og spiller videre efter den samme procedure, indtil bolden er i hul. På denne måde 

kan man lave nogle fantastiske scores, og selv de mindre øvede spillere kan bidrage til holdets succes. 

Om aftenen skal vi til fest! Vi starter kl. 18 med en velkomstdrink sponseret af Vin&Velsmag. Menuen er en 

gril menu med tre slags kød, to slags kartofler og tre salater, så der bliver nok til alle. Dessert skal vi også 

have, men det lader vi være en overraskelse. Lidt senere vil Benny Nyrup’s disco spille op til dans. Benny er 

LF-mester i disco fra 1970-erne, og hans repertoire er næsten det samme som dengang! Alt dette får du for 

den beskedne pris af 225 kr. Hvis du vil med til festen, så skal du skrive dig på listen, som ligger på bordet 

ved Golfbox standeren hurtigst muligt, eller du kan ringe til kontoret. Alle kan deltage, også ikke-golfere. 

Betalingen skal af hensyn til bestillingerne foretages senest mandag den 20. juni, enten til kontoret eller via 

klubbens MobilePay 61313 (husk at skrive navn og ’sommerfest’ som kommentar). Men husk at skrive dig 

på listen hurtigt – der er maksimalt plads til 100 personer. 

Til festen vil der blive solgt gode vine til 100kr. flasken. Der bliver også mulighed for at købe drinks til 25 kr. 

Det skal nok blive festligt!  

Økonomi 
Da vi i januar lagde budgettet for 2022 havde vi forudset prisstigninger på en række produkter. Men vi 

havde ikke forestillet os, at det ville blive så markant og så udbredt, som vi oplever nu. Derfor har vi 

gennemgået alle posterne endnu en gang for at se, om vi skal finde sparekniven frem. Som det ser ud lige 

nu, så vil vores udgifter blive 100-200 t.kr. større end budgettet. Omvendt, så har vi budgetteret vores 

indtægter noget forsigtigt, så de vil sandsynligvis kunne udligne de højere udgifter. Alt i alt betyder det, at 



  

vi forventer et resultat som planlagt, dvs. i området 400-450 t.kr. i overskud. Hvis vi kan realisere dette 

resultat, så vil det være ganske tilfredsstillende. 

På investeringssiden har vi planlagt en række investeringer. Vi har allerede indkøbt en ny kaffemaskine (40 

t.kr.), og to brugte golfbiler (60 t.kr.) er også netop ankommet. Udbygningen af greenkeepernes maskinhal 

er færdig (50 t.kr.). Vi undersøger, om det kan blive en god forretning at etablere el-ladestandere og strøm 

til campers på vores P-plads (50 t.kr.). Endelig har vi sat 250 t.kr. af til eventuelle nye banemaskiner og 180 

t.kr. til en ny vaskeplads til greenkeeperne. Hvorvidt disse investeringer bliver gennemført i 2022, helt eller 

delvist, kommer an på en ekstra økonomi beregning, og om der findes gode brugte maskiner på markedet.  

Banen netop nu 
Som vi skrev i det seneste nyhedsbrev, så har vi oplevet, at rågerne i løbet af vinteren har forårsaget store 

skader på vores fairways. Det vil vi naturligvis gerne undgå fremover. Det kræver dog en større indsats, som 

skal fungere både på kort og lang sigt. Lige nu har vi repareret skaderne ved at så nyt frø og strø med jord. 

Vi er ikke helt færdig med dette arbejde endnu. I løbet af sæsonen vil vi bruge kemisk behandling af 

græsset, så meget som reglerne tillader – og det er ikke ret meget. Til vinter vil vi bruge alle mulige 

skræmmemidler, mekaniske og digitale og levende mennesker! Det er den kortsigtede plan. Den mere 

langsigtede plan vil være at opbygge en stor bestand af stære på baneområdet. Stærene er meget effektive 

til at finde og spise de larver, som rågerne leder efter om vinteren. Og det gode ved stærene er, at de finder 

larverne inden vinteren kommer, og de ødelægger ikke græsset i deres søgen efter føde. Men – det tager 

flere år at opbygge sådan en bestand. Planen for dette år er, at vi vil producere rigtig mange stærekasser, 

cirka 250 stk., som vi sætter op inden foråret kommer. Og så er det bare at vente på, at stærene bliver 

glade for at bo hos os! 

En anden målsætning for sæsonen er at øge hastigheden på vores greens. Førhen har vi opereret med 

hastigheder på mellem 8 og 9. Vi vil gerne op på en hastighed på ca. 10. Ved at klippe lidt hyppigere og 

tromle regelmæssigt ser det ud til, at vi allerede har opnået denne hastighed. I praksis betyder en hastighed 

på 10, at boldene vil trille rimelig hurtigt, og man skal tænke sig om, når man putter ned ad bakke eller på 

skrå af hældninger. 

Tidsreservationer på banen 
Ved sæsonstarten indførte vi nogle nye retningslinjer for booking og reservation af spilletider på vores 

bane. Det skete for at kunne give klubbens medlemmer en bedre service og samtidig udstyre kontoret med 

nogle bedre værktøjer til at administrere trafikken på banen. Hovedreglen er, at man skal booke tid i 

Golfbox til en golfrunde med start på hul1. Når man booker tid, kan man være rimelig sikker på, at man kan 

spille en hel runde uden at blive forstyrret af spillere, der starter på tilfældige huller på banen.  

Nu, 2 måneder inde i sæsonen, kan vi konstatere at retningslinjerne stort set fungerer efter hensigten. Der 

er kommet flere spillere på banen på tidspunkter, som førhen var ’no go’. Vi har dog måtte ændre systemet 

for Kaninklubben. Der opstod problemer med at regulere spillernes handicap, fordi de ikke spillede 9 

sammenhængende huller. Derfor vil det fremover være sådan, at kaninklubben spiller deres matcher på 

baghullerne (hul 10-18) mandage aftener med gunstart kl. 17.30. Det betyder, at denne banehalvdel er 

lukket 17.30 – 20.00. Men vi andre kan spille forhullerne lige så meget, som vi ønsker, i det tidsrum! 

Hvis du er interesseret, kan du læse hele teksten til retningslinjerne på opslagstavlen i klubben, eller på 

hjemmesiden. 


