Mollerup Golf Club

VINTERBANE 20/21
Bestyrelsen behandlede på sit møde i august 2020 et forslag om at holde banen – eller et
udvalgt antal huller - åben for spil til sommergreens hele året.
Bestyrelsen anbefaler ikke dette på grund af de risikofaktorer, der er forbundet med
skiftende vejrlig og ikke mindst risikoen for, at det store arbejde med at optimere greens –
noget der er mange positive tilbagemeldinger på i indeværende sæson - ikke kan
fastholdes i 2021. Risikoen for at greens får betydelige skader hen over vinteren er for stor,
og banen vil derfor ikke, som forventet efter årstiden, kunne stå rimelig klar ved
begyndelsen af forårssæsonen.
Baneudvalget har taget dette til efterretning og fremlægger følgende plan:


Der spilles til sommergreens, så længe chefgreenkeeperen vurderer, det er
forsvarligt af hensyn til vejrliget og muligheden for at rette skader op til foråret efter
spil til sommergreens



Når efteråret og risikoen for nattefrost opstår, vil banen kun være åben for spil til
sommergreens mellem kl. 10 og kl. 16.
For at ingen skal være i tvivl om, hvornår der må eller ikke må spilles på grund af
tvivl om fortolkningen af frost/vinterbane/åbningstid vil skæringsdatoen for
ovennævnte åbningstid på forhånd blive fastlagt til 1. november 2020



Der åbnes vinterbane, så snart chefgreenkeeperen vurderer, at der ikke – uden
risiko for væsentlige skader – kan spilles til sommergreens



Vinterbanen vil være på 11 huller, hvor der spilles fra teested 49 frem til forgreens,
hvor der etableres vinterhul/flag på hullerne fra 5 til 13 + 17 og 18. Øvrige huller vil
være lukket i vinterperioden



Forsøget med buggy/scooter kørsel på afmærket rute gennemføres igen i vinter,
da det blev afbrudt sidste år på grund af det fugtige efterår og vintervejr

Der kan forekomme force majeure i form af Vorherres belønning til golfspillere.
Vejrmæssige hændelser i vinterperioden kan derfor lukke banen helt, eksempelvis som
sidste år, hvor der kom rigelige mængder vand.

Baneudvalget

