Trehøje Golfklub har en fantastisk velholdt bane
Sådan hører vi ofte fra fremmede golfspillere, som enten besøger os, eller som vi møder
når vi er hjemmefra.
Det vil vi gerne have, at de stadig kan sige, også selvom vi har fået meget vand, som vi har
de sidste par uger, og banen derfor er blevet meget blød.
I bestyrelsen har vi fået nogle henvendelser fra medlemmer, som ikke kan forstå holdningen
til at passe på banen.
Kørsel tæt på greens, tværs gennem bløde områder, stier der ikke bliver benyttet, og
mange andre overtrædelser af de skrevne regler for kørsel med golfbiler.
Golfbiler skal følge stier og veje hvor det er muligt, også selv om det giver en lille omvej.
Nu er det jo ikke bare golfbiler der slider på våde områder, men mange spillere med
tungtlastede golfvogne, skubbet eller motoriseret, kan også gøre stor skade på banen.
Alle har jo bemærket at vi overhovedet ikke har kæder oppe mere, men det betyder jo ikke,
at vi ikke alle sammen skal passe på vores bane, det betyder heller ikke at de normale
bløde områder ikke er sårbare, nej det betyder bare at vi forventer at vore medlemmer tager
hensyn til banens beskaffenhed på det givne tidspunkt.
Jeg kan jo bare nævne greens på hul 8 og 9, hele forstykket til hul 9, områderne imellem
søerne på hul 1 og18, hele forstykket på hul 2, ja jeg kan blive ved, men I kender selv
banens sårbare områder.
Kæderne er kun væk, fordi vi ikke er tilhængere af alle de afspærringer vi før har haft.
Mange steder er der jo også skiltet, og det er ikke bare en opfordring til et bestemt
køremønster, nej det er en vejledning som skal følges.
Med den nye belægning på stierne, så er det ikke stiernes beskaffenhed, som tvinger jer til
at se stort på skiltene, så måske er det en tro på at skiltene ikke gælder mig, men kun de
andre.
Her vil jeg gerne gøre opmærksom på det burde være en selvfølge at al færdsel mellem
green 8 og søen ikke skal finde sted. Afstanden er så lille, at brinken skubbes stille og roligt
ud mod søen.
Kørselsretningen med golfbiler er også tydelig skiltet, så der kun køres over broen og ikke
øst om green.
Den bløde bane betyder også væsentlig flere opslåede turf på fairway og nedslagsmærker
på greens.
Det er nu, at det er ved at være sidste chance, hvis turfen skal gro fast inden vinteren
kommer, og det er nu, hvis der ikke skal være bare pletter på greens, efter de mærker der
ikke er rettet op.
Jeg ved godt at det er de sædvanlige opstød bestyrelsen kommer med hver efterår, men
det gør det ikke mindre rigtig.
Når man er medlem af en klub, så har man en ejerandel af klubbens aktiver, altså en ejer
andel af banen. Det medfører også at man har sin andel af forpligtelserne, til at passe på
banen.
Ingen af os er kunder i butikken, og har derfor ikke krav på mere service end andre
medlemmer, altså at andre plejer banen for os.
Med ønsket om at sæsonen varer længe endnu, ønsker jeg en fortsat god golfsæson.
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