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Sæson 2020 er
skudt igang!
En ny sæson begynder så småt. Men det er en
våd start. Flere golfbaner er hårdt ramt, og
for greenkeeperen betyder det stort arbejde
med dræn og at lede vandet væk fra banen.
Samme udfordringer oplevede vi i 2017, mens
året efter bød på høj varme og tørke, der tog
hårdt på græsset.
I nyhedsbrevet denne måned kan du læse om
Ishøj Golf, hvor chefgreenkeeperen fortæller
om de klimaskader, de har haft og kommer med
sine bedste råd til at mindske skaderne
og forebygge nye.
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Ishøj Golf: ”Dræn er koden
til at mindske klimaskader”

”Toro Student Of the
Year” tager en timeout

I sæsonen 17 og 18 blev Ishøj Golf som så
mange andre ramt af klimaudfordringer
fra den ene yderlighed til den anden. Det
satte store krav til greenkeeperteamet,
der hurtigst muligt skulle redde skaderne
og forebygge nye. Chefgreenkeeperen
fortæller.

Hvert år vinder en dygtig greenkeeperelev et lærerigt praktikophold på en af
verdens bedste golfbaner: St. Andrews
Links Trust i Skotland. Sådan har det
været siden 2012 – og med stor succes.
Men i år tager projektet Toro Student Of
the Year (TSOY) en pause.
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Golf & Serviceseminar

Seminar med Clint Mattox

Hvordan skaber du den gode golfoplevelse for medlemmer og gæster,
fra de parkerer bilen, til de forlader
klubben igen? Klaus Frejo fra Idrættens
Udviklingscenter kommer og underviser,
inspirerer og giver gode råd. Seminaret
bliver holdt i Roskilde og Hedensted.

Kom og deltag i en spændende dag med
bl.a. den amerikanske græsprofessor
Clint Mattox fra Oregon State University.
Han vil tage os med på en rejse, hvor
håndtering af sneskimmel og anthracnose sker uden brug af pesticider
– fremtiden for dansk greenkeeping.

LÆS MERE

LÆS MERE

Sandfiller Demodag
X3Mgolf inviterer til demodag i Søllerød
Golfklub. Her kan du se sandfiller i arbejde, få muligheden for at røre og spørge
og se demonstrationer af vejrstationer,
fugtighedsmåler, Bird Alert m.m. Alle
med interesse i græs er velkomne til en
faglig og inspirerende dag.
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Arbejdsmiljøkonference:
Du kan stadig nå det!
Hvordan skaber man en god arbejdsplads med glade medarbejdere? Tag med
til årets arbejdsmiljøkonference onsdag
den 4. marts og få inspiration til at skabe
et endnu bedre arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Du kan stadig nå at tilmelde dig.
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NYT FRA FORENINGEN
Denne vinter har budt på to separate kurser, hvor DGA har haft indflydelse på indholdet. I uge 5 blev der
afviklet et mekanikerkursus på Sandmosen. Efter kurset er der dannet en større erfagruppe, som har
planlagt at mødes flere gange, og der er oprettet en Facebook-gruppe til mekanikere.
I uge 6 afholdt vi, i samarbejde med Sandmosen, et tre dages kursus i Odense for chefgreenkeepere.
Også dette kursus har kastet en Facebook-gruppe af sig, som skal mødes flere gange i fremtiden.
I februar afholdt GAF, PGA og DGA møde i Dragør Golfklub for at styrke samarbejdet mellem de tre foreninger. Første synlige resultat bliver en fælles stand til DGU’s repræsentantskab den 20. marts, mens
der henover sommeren vil blive arbejdet hen mod et fælles seminar for de tre foreninger.
Nyt i bestyrelsen:
Michael Sandberg er af personlige grunde ikke længere suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen mødes i Vejle 4. og 5. marts til det årlige bestyrelsesseminar for at forberede kommende arrangementer. Her afholder bestyrelsen desuden det årlige møde med Erhvervsklubben om samarbejdet.

Vi ønsker jer alle en forrygende god sæson!

GREENKEEPEREN SKABER DIREKTE KONTAKT
MELLEM GRÆSEKSPERTER, GREENKEEPERE
OG RELEVANTE LEVERANDØRER

