Vår på banen………..
Det er ennå kalde netter, men meldinger sier at våren er i anmarsj. Snøen og isen ligger fremdeles over banen
vår. Bare greenene på hovedbanen er synlige etter at de ble brøytet før påske. Banekomitéen var samlet
tirsdag ettermiddag. Det var ikke et hyggelig syn som møtte oss. Gresset på alle greenene er dødt. Den gode
nyheten er at de er helt døde. Halvdøde greener med flekker som må klippes og stelles, gjør det både dyrere og
vanskeligere å etablere nytt gress.

Vi forsøker se positivt på alt, men greenene er døde, konstaterer banekomiteen. Foto: Agnar Kvalbein.

Planen er nå å så alle greenene med krypkveinfrø så snart greenene er telefrie og tørre nok. Vi har leid inn en
spesiell såmaskin (Graden) som skjærer striper i greenoverflaten, legger ned frø og dekker med sand i en
operasjon. Det en selvgående, liten maskin som må etterfylles med sand hele tiden. Dette blir ikke bare
tidkrevende, men det er også tungt arbeid. Vi regner med å bruke nesten en uke på å så hovedbanen. Deretter
skal greenene valses godt for å få god kontakt mellom frø og jord, og dekkes et par uker med duk for å bevare
spirefuktighet. Deretter må det klippes forsiktig til overflaten er sterk nok til å bære golfere. Til slutt må det
dresses og rulles til greenene er jevne nok til å klippes korte.
Alle lurer på når banen åpner i år. Erfaring fra tidligere år tilsier at det går minst seks uker fra såing til greenene
er klare for spill. Det betyr at vi håper på åpning i månedskiftet mai/juni .
Vi har alltid hatt et godt samarbeid med Tjøme Golfklubb. De har planer om å åpne med sommergreener
lørdag 21. april. VGKs medlemmer får spille her for kr 250,- fra åpning
Tusen takk til Tjøme for denne avtalen! Følg med på www.tjomegolfklubb.no
Hva er de gode nyhetene fra vår egen bane? Jo - at vi har en 9-hullsbane som vi åpner så snart den tørker opp.
Det andre positive er at det frøet vi nå legger i jorda kan gi bedre greener. Krypkvein gir en annen ballrull (litt
mer brekk i sidehelling) enn engkvein/rødsvingel og litt raskere greener.
Vi tror medlemmene vil verdsette dette.
Banekomiteen er selvsagt lei for at greenene er døde nå, men vi ser ikke noe som kunne vært gjort annerledes
denne vinteren. Isdekke under metertykk snø ga oksygenmangel og temperatur nær null. Det kan ikke gress
tåle over lang tid, og denne vinteren varte det over hundre dager. Forskerne vet ennå ikke akkurat hva som
dreper plantene, men det er gjort mye for å teste og rangere gressarter og sorter for å finne de beste
plantene. Krypkvein, som vi nå satser på, vil normalt klare tre måneder stabilt isdekke uten å skades.
Vi er ikke den eneste golfklubben som har problemer i vår. Felles skjebne er en trøst, men vi vet at golfere uten
bane kan bli gretne når vårsola varmer.
Vi anbefaler flittig bruk av 9 hullsbanen og rangen - som åpner så fort det er mulig, (følg med på
www.vgk.no), noen protimer og så håper vi på en varm mai og god vekst .
Hilsen fra styret og banekomitéen

