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Nye og
svære tider
Det er en meget underlig tid for os allesammen. Dansk Golf Union anbefaler at lukke
golfbanerne ned for at mindske spredningen af corona-virus – en melding, der deler
vandene i øjeblikket. Vi forstår godt, at der
er mange følelser i denne sag, og at der er
mange, der er utrygge både for sine nærmeste og for, hvad disse krisetider kommer til
at betyde for vores fag i fremtiden. Dette er
ikke tidspunktet til at grave skyttegrave og
bekæmpe hinanden. Derimod er det nu, at
dansk golf og danske greenkeepere skal stå
sammen.
Selvom vi er inde i en svær tid, venter der
også et liv på den anden side. Derfor fortsætter nyhedsbrevet med inspirerende historier.
I denne måned har vi fokus på bæredygtighed. Du kan blandt andet læse om, hvordan Furesø Golfklub
arbejder med bæredygtig banepleje, hvor du også får gode råd fra chefgreenkeeperen. Og så kan du høre
om Sorø Golfklubs projekt med bier, som de har fået støtte til fra Miljøfonden. Så mens klubben holder
lukket, kan du måske bruge tiden på at samle inspiration og viden fra dine greenkeeperkollegaer.
For at overholde myndighedernes anbefalinger, er der ingen arrangementer i denne måned.
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Pas på jer selv og hinanden.

25% Rabat
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Ved omgående levering

33% Rabat

Ved levering 30. april
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Se tilbud
Tilbud gældende til 15. april 2020
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Sorø Golfklub tager sig
godt af bierne med hjælp
fra Miljøfonden

Så er det nu – søg om
støtte til miljøvenlige
projekter

Med hjælp fra Miljøfonden er Sorø
Golfklub i gang med et projekt, der skal
lokalisere og forbedre leveforholdene
for forskellige bier. Det vil betyde rigere
natur på banen, og at golfklubben bidrager til øget biodiversitet i området.

Det er igen blevet tid til, at du kan søge
støtte gennem DGUs natur- og miljøfond.
Men hvorfor er det vigtigt, at netop din
golfklub arbejder med natur- og miljøprojekter? Og hvad er kriterierne for at få
støtte fra miljøfonden?
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Bæredygtig banepleje:
”Det handler om god gammeldags greenkeeping”

’Grøn Brobygning’ skal
tiltrække flere unge til
greenkeeperfaget

Furesø Golfklub var den første klub til
at vinde Golfsportens Miljøpris i 2014.
Klubben ligger på et fredet areal, men i
virkeligheden er nøglen til bæredygtig
succes ikke så svær, som det lyder. Det
handler om hel basal greenkeeping.

Flere unge skal få øjnene op for greenkeeping. Derfor har DGA i samarbejde med
DGU og ’Det grønne partnerskab’ igangsat et brobygningsforløb, hvor folkeskoleelever kommer ud i greenkeepergården
og ”snuser” til faget.
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Særlig indsats til en
særlig corona-tid
Denne tid kræver særlige forholdsregner
på din arbejdsplads. Her er en række
forslag til tiltag, som kan minimere
smittefare i forbindelse med arbejde på
golfbaner.
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FAGSTOF

Er fast gødning bedre
end flydende?

Undgå overfladeafstrømning fra greens

Hvilken type gødning bliver bedst optaget
af planterne? Det har en række feltforsøg
kigget nærmere på.

Hvad er risikoen for, at pesticider fra greens forurener vandmiljøet? Det har NIBIO
underøgt i en række kontrollerede forsøg.
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GREENKEEPEREN SKABER DIREKTE KONTAKT
MELLEM GRÆSEKSPERTER, GREENKEEPERE
OG RELEVANTE LEVERANDØRER
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