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1) Aktiviteter på banen

Vores greenkeeperstab og de frivillige har haft travlt her i starten af sæsonen.
På de mest medtagne fairways er der verti-drænet *) og
der er foretaget eftersåning af græs.
Alle fairway og greens har fået gødning og der er sprøjtet
for ukrudt. Dette gøres igen her i starten af juni måned. Nu
må så håbe på lidt mere nedbør så der kommer mere
vækst i græsset og vi får pænere og mere tætte fairways.
Vore greens har virkelige fået et stort kvalitetsløft og har
nu et niveau som vi prøver at holde hele sæsonen – dvs.
8½ - 9 fod.
Klubben har købt en brugt selvkørende vandkanon som
skal bruges til at sikre vækst af nysået græs på fairways på
hul 11, 12, 13 og 14 samt på hul 10, hvor den gamle green
var placeret.
De ny anlagte tee-steder på hul 11 og 15 er snart
klar til brug.
*) Den primære grund til at verti-draine er at opnå et løst og luftigt vækstlag og
sikre ilttilførsel til planter og mikroorganismer, når vækstsæsonen er i gang.

Baneudvalget har derudover besluttet følgende:


Grantræerne mellem par 3 banen og tee-steder på
hul 10 bliver fældet i løbet af sommeren og der
plantes et læbælte bestående af paradisæbler
o.lign.
Årsagen til fældningen skyldes at grantræerne
ikke giver læ, nogle af grenen giver problemer ved
udslag fra herre-teestedet og så smider træerne
en del nåle som ligger på teesteder og på green
på hul 9.



I 2017 ændrede vi en del sandbunkers til
græsbunkers som fastlagt i udviklingsplanen for
banen.
I dag kan vi konstatere, at det udlagte rullegræs
ikke har vækstbetingelser som gør at
græssebunkeren giver en straf hvis man lander i
den.
Baneudvalget har derfor besluttet, at vi lader
græsset gro til en højde på 5 – 10 centimeter
således at man ikke kan putte ud græsbunkeren og
det vil være svært at chippe bolden ud.

2) Golfspilleren i Centrum
Den første tredjedel af klubbens medlemmer har den 15. maj fået tilsendt spørgeskema
fra Golfspilleren i Centrum.
De næste udsendelser sker h.h.v. den 23. juli (1/3 medlemmer) og den 17. september
(1/3 medlemmer),
Bestyrelsen håber du vil tage dig tid til at besvare undersøgelsen når du modtager en
mail herom. Vi har brug for netop din feedback, og vil bruge dine input til den fortsatte
udvikling af golfklubben.
Efter tredie udsendelse vil bestyrelsen vurdere de indkomne besvarelser og
kommentarer som vil indgå i bestyrelsens videre arbejde med at udvikle klubben /
banen.

3) Nye prøvemedlemmer – Åbent hus den 12. og 14. juni.

Onsdag, den 12. juni fra kl. 17 – 19 og fredag, den 14. juni fra kl. 16 – 18 holder vi
igen Åbent Hus for nye prøvemedlemmer.
Så hvis du kender nogen som ikke nåede det i april måned – så er chancen der nu.
P.t. har 85 prøvemedlemmer nu gennemført uddannelsen og er klar til at deltage i
kaningolf og også klar til selv at spille på den store bane.
Tag godt imod dem – vær tålmodig - og hjælp dem på vej.

3) A-11

Ribe Golfklub fejrer deres jubilæum i uge 29, hvor greenfee-gæster kan spille for 40 kr.
I tidsrummet kl. 8.30 – 16.00 i uge 29 må klubbens egne medlemmer og spillere fra
A11 ikke spille på banen.

Venlig hilsen
Bent Johannsen
Formand

