Sæson for frost
Nu nærmer tiden sig for frost på vores bane. Vi har allerede haft den første dag med
frostvejr!
Når frosten sætter ind, skal vi passe ekstra godt på greens.
Græs og frost:
I det tidlige efterår - typisk oktober og november - er der stadig meget saft i bladene,
inden græsset går i vinterhi. Når frosten kommer, fryser saften i bladene, og græsset er
sårbart, så trafik af en hver art er et problem. Græsstråene knækker ofte helt nede ved
hjerteskuddet, og planten dør. De planter, der overlever, er svækkede og
modtagelige for svamp, som er meget aktiv i perioder med skiftende temperatur.
Her ses et angreb af svamp.

Her ses en skade efter en dag med frost.

Skaderne kan ikke ses med det samme. Oftest går der 1 til 2 dage med sporene, og
svampen vil indtræffe efter 1 til 2 uger, alt efter vejrforholdene.
Svampen er den største skadevolder. Som det ses, dør græsset i pletter, der varier i
størrelse, og i den kolde tid kan græsset ikke spire, så skaderne vil være permanente,
indtil varmen kommer igen til april-maj året efter, og der kan sås nye frø, som så kan
lukke skaderne.
I overgangsperioden til vinter vil der være mulighed for at spille til et flag i fairway efter
særskilt regelsæt
Grundet det tørre efterår prøver vi i år at lave et vinterflag i fairway, som der kan spilles
til, når der er frost på banen.
Vinterbanen omfatter ikke hullerne 14, 15 og 16.
Regler for vinterspil:


Starter man ved frost på banen og spiller til vinterflag, så spiller man til vinterflag
hele vejen rundt

Man må ikke selv tage stilling til, hvornår der ikke er frost på green mere. Det gør
personalet.


Green må ikke betrædes ved frost

Man må ikke betræde green ved frost, heller ikke hente sin bold eller transportere sig i
nærheden af green.
Hullerne i fairway bliver sat, så det ikke er nødvendigt at opholde sig nær green.


Man skal bruge vintermåtten ved tee

Vi vil inden midt december lukke teestederne, og der vil være en vintermåtte at slå
fra. Ligeledes gælder det, at teestederne ikke må betrædes efter lukning af disse.
Med venlig hilsen og tak for en god sæson
Green Team Mollerup
Ulrik

