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Banearbejde i vinteren 2021-2022
- En kort information til medlemmerne i Frederikshavn Golfklub
Kære medlemmer
På de følgende sider finder I en overskuelig oversigt over det igangværende og
planlagte arbejde for indeværende år. Vinterarbejdet er stærkt hjulpet af en flok seje
frivillige, der har trodset de lave temperaturer.

Der er lavet et omfattende arbejde med nye stier og
bunkers hen over vinteren.

Vi fortsætter løbende arbejdet med genopbygning af bunkers, der gennem tiden er
blevet skåret tæt på greens samtidigt har fået meget høje kanter pga. sand, der er slået
op fra bunkeren.
Planen er at fortsætte dette arbejde til alle bunkers er blevet restaureret.
Snarest muligt gennemfører vi et større fældnings- og udtyndningsprojekt i samarbejde
med HedeDanmark, som også skrevet på side 10.
Denne løsning vil være tæt på omkostningsneutral, da HedeDanmark får træet. De
sælger træet opskåret eller som flis og det modregnes i prisen. Den endelige udgift for
FGK afhænger af aktuel pris på træ, flis og brændstof holdt op mod de udgifter, der er
forbundet med arbejdet. Lige nu peger prisen på brændstof ikke i vores favør.
Udgiften for FGK vil primært være tid til renoveringer af arbejdsspor efter
træfældningsarbejdet. Det er en væsentlig besparelse i forhold til den traditionelle
tænkning i klubben omkring at løse problemer har haft på dette område.
Der er flere grunde til at arbejdet skal udføres.
På mange af vores greens mangler vi sollys og luft for at optimere vækstforholdene. Det
drejer specielt om green 1, 3, 5, 8 og 15.
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Mange af vores søer tørrer mere eller mindre ud i perioder uden nedbør. Når vi fælder
træer og buske, regner vi med at få mere vand i søerne. Det højner både vandstanden,
vandkvaliteten og den æstetiske nydelse ved at spille banen.
Vores vand til vanding af greens kommer fra Pumpesøen ved hul 3. I tørre perioder er
der for lidt vand i den, til at vi kan pumpe fra den. I de perioder er vi nødt til at købe
vand fra det kommunale vandsystem. Det problem håber vi at minimere ved fældning.
De Poppel træer der står mellem tee 58 og søen drikker op mod 3.000 l vand pr. døgn
pr. træ i sommerperioden når de står i fuldt flor.
En yderligere gevinst når vi fælder træer ved søer og søbredder er at vandkvaliteten
stiger og biodiversiteten forbedres.
/Baneudvalget
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HUL 1
Greenbunkeren er omformet, så den er blevet
større til bagkanten. Forkanten er sænket og vil
blive beklædt med rullegræs til kanten af
bunkeren, så vi får en ”flat bottom bunker” for at
benytte et fagterm. På den måde bliver både
green og konturerne herpå mere synlig og giver
hele hullet et bedre look
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HUL 3
På samme måde som ved forbedringen af
bunkeren på hul 1 har vi omformet bunkeren,
sænket fronten. Der lægges rullegræs til
bunkerkanten.
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HUL 13
Den gamle sti er fjernet og der er skabt en ny
gennem træerne hele vejen mod green. Stiens
formål er at holde buggys og trolleys væk fra
græsset, således at græsset ikke slides helt så
hårdt og at spilfladen forbedres.
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HUL 13 - fortsat
Stien er flyttet væk fra greenen, hvor der også er
fældet et træ og højen er fjernet. Dette vil give
golfspilleren bedre mulighed for indspil, hvis de
skulle misse greenen i første omgang.
Der vil blive sået i arealet ved greenen.
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HUL 14
Bunkeren er hævet, så kanterne ikke er så dybe at
komme op af. Derudover er den mindsket i
størrelse, hældningen ændret og formet som en
græsbunker.
Der vil blive sået græs på det øvrige areal.
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HUL 16
Bunkeren er udvidet mod vandhazarden, og
bagkanten er fyldt med jord. Årsagen til dette er
for at undgå skader fra greenkeepernes maskiner.
De kan nu køre ud af greenen for at vende.
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KOMMENDE PROJEKT
I samarbejde med HedeDanmark sætter vi et større arbejde i gang med
fældning af træer og buske på hele banen. Et ret omfattende og ikke
mindst synligt projekt, idet det gennemføres på kort tid (7-10 arbejdsdage) og omhandler hele banen.
Der er flere grunde til arbejdet er yderst vigtigt, - bl.a. fordi mange
greens (1,3,4,8+15) mangler sollys. Fordi de dræner vores pumpesø mv.
Læs det fulde skriv i introen på side 2-3.
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KLUBHUS
Frivillige kræfter arbejder i øjeblikket hårdt med at
få isoleret den nederste del af vinduerne i Bistroen.
Projektet vil være varmebesparende og undgå at
der bliver knap så fodkoldt i lokalet. TAK for
indsatsen til bl.a. Jan, Henning, Leo, Johnny,
Tommy, Hans & Bent. Projektet er støttet af
Anlægspuljen ved Frederikshavn Kommune
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Proshoppen

KLUBHUS FORTSAT
Vi er i gang med flere øvrige projekter, som vi glæder os til at vise Jer
løbende 😊
Intet af dette var muligt uden opbakningen fra alle Jer kære
medlemmer, vores hårdtarbejdende frivillige, sponsorer og dygtige
fagfolk. TAK FOR JER. Vi glæder os til 2022 sammen med Jer
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SPONSORTAVLE
Igen i 2022 er vi så heldige med og taknemmelige
for, at rigtig mange sponsorer bakker op om
Frederikshavn Golfklub. Nordjyske Bank er også i
2022 hovedsponsor og derudover bliver der på
facaden opsat en samlet sponsortavle for alle
sponsorer i golfklubben – som vi med stolthed
viser frem. TUSIND TAK FOR STØTTEN
13

