
 

 

Status på bane og drænarbejde  

 

Efter et fantastisk efterår med meget lidt nedbør, har efteråret bidt sig fast for alvor og med det kommer. 

Den manglende sol gør at det vand der falder ikke for alvor tørrer op. Det betyder, at vi nu desværre må 

stoppe med at dræne golfbanen for i år. Det er for fedtet til, at de tunge maskiner kan køre uden at smadre 

banen fuldstændigt. 

Vi har et lille efterslæb på hul 2 og så mangler vi dræn af hele par 3 banen. 

Jeg ved, der er mange der går med en forventning om, at nu er banen drænet, så vil banen være knastør 

hele året. Der må jeg gentage, at det er ikke sådan virkeligheden hænger sammen. 

Det at vi har fået drænet har ikke lavet lerjord om til sandjord. Drænene dræner desværre heller ikke 

jorden imellem drænslangerne fra dag et af.  

Nu hvor drænene er blevet lagt, skal vandet begynde at finde hen til drænene for at kunne komme væk. Vi 

kan allerede nu se at der kommer vand ud af rørene, men der går et par år inden systemet virker 100%. Vi 

kan dog allerede se at der kommer vand ud af rørene, enkelte steder og det er bare fedt! 

Vi er ikke færdige med at arbejde med banen efter drænene er lagt, men vi er kommet et kæmpe skridt 

videre. Det store tunge arbejde med lukkede huller i næsten 6 måneder er vi nu igennem. Foran os står 

arbejde med at få de resterende våde pletter slidse drænet. Men det fantastiske er at vi nu kun skal slidse 7 

meter inden der kommer et sted vandet kan finde ned til vores nylagte dræn.  

Drømmen er, at vi i fremtiden kan komme i gang med et topdressning program, hvor vi ligger sand ud på 

banen (3 mm adgangen) og der ved langsomt får lerjorden blandet med mere og mere sand. Men selvom vi 

har arbejde foran os er vi kommet et kæmpe skridt videre og det er fantastisk. 

 

På vegne af klubbens greenkeeperteam  
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