
Årsberetning 2020 fra baneudvalget. 
 
 
Endnu et år er lagt bag os og hvilket et år. 
2019 sluttede med masser af regn og 2020 startede med en ordentlig gang regn, så vi troede ikke at 
banen kunne blive spilleklar til sæsonstart, men pludselig var vejrguderne med os og greenkeeperne 
kunne så småt begynde at køre maskinerne rundt på vores bane, og det gjorde de på rekordtid, så stor 
ros til dem. 
 
Så blev vi ramt af Corona, og med de restriktioner DGU udstak til klubberne, ja så måtte vi igen i en 
periode lukke ned træls. 
 
Vi har som alle ved over flere år haft et ønske om at få drænet vores bane, det var så en af de ting 
Coronaen medførte en mulighed for, Fredericia kommune åbnede for kassen til anlægsarbejder i 
kommunen, FGC var hurtig på tasterne til at ansøge om et beløb til at kunne dræne hele vores 
baneområde i en omgang, et af kravene var at det skulle kunne afsluttes i 2020, og det ser vi ud til 
næsten at kunne overholde. 
 
Dræning af banen har fyldt meget hos greenkeeperne, da de også har været en del af projektet, det har 
medført at noget af den opgravede jord fra dræn renderne er blevet brugt til udbedring andre steder 
på banen. 
Det fulde udbytte af drænene, vil vi først opnå efter 3 til 4 år, så vil vandet i lerlaget have fundet vej ud 
til drænrørene, så på sigt håber vi at FGC kan forlænge spille perioden betydeligt. 
En stor ros skal lyde til drænings holdet, som har klaret opgaven uden de store gener for golfspillerne, 
flot arbejde. 
 
I forbindelse med dræn projektet, fik vi også oprenset vores søer, som har været forsømt i mange år, 
og i den forbindelse er der blevet fældet nogle træer ved søerne. 
Det har godt nok pyntet i hele indtrykket ved de huller der har dem i spil.  
 
Teestedet på hul 10 og hul 15 er færdiggjort med et flot resultat, hul 13 bliver næste projekt i 2021. 
 
Til par 3 hullerne 4-8-12 og 15 er der indkøbt bænke i genbrugsplat og dobbelt affalds beholdere til 
sortering. 
Der vil blive lavet en flise ø hvor det hele kan stå på, så det bliver lettere at klippe græs rundt om med 
maskiner. 
 
På par 3 banen er der indkøbt boldvaskere til 3-4 huller. 
 
Grøften der løber på tværs af hul 1 og 9 vil blive gravet ud med flad bund og bløde skrå kanter, det 
forventer vi at gå i gang med i 2021. 
 
Tak for det gode samarbejde i baneudvalget. 
 
På vegne af baneudvalget 
Kresten Binns. 
 
 
 
 
 


