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Greenkeeper i en
coronahverdag
De sidste par måneder har hverdagen været forandret for os greenkeepere. Græsset skal stadig plejes,
og banen holdes pæn for golfklubbens medlemmer. Men vi skal holde
afstand. Vi skal vaske hænder mere
end nogensinde før. Og spritte af,
hver gang vores hænder er i berøring med noget. Men vi ved jo også
godt, at der er en vigtig mening med
galskaben. For vi skal passe på os
selv og på de spillere, der besøger
vores klub.
I denne udgave af DGA’s nyhedsbrev, har vi talt med tre greenkeepere for at blive klogere på, hvad der
fylder i deres hverdag lige nu, hvor retningslinjer og smitte er på dagsordenen. Vi bringer også to artikler
fra den nyeste udgave af magasinet Greenkeeperen, og så tager vores dygtige fagskribenter fat om
hulpropning, fungicider fra greens og nyt fra STERF.
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Coronakrisen fra
greenkeepergården

Fem ’Harrogate
jomfruer på tur’

Hyppig håndvask, redskaber og
håndtag, der skal sprittes af samt
afstand til kollegaer og spillere. Vi har
spurgt tre greenkeepere, hvordan
coronakrisen påvirker deres hverdag.

Chefgreenkeeper Henning Nissen
fortæller om sin og teamets jomfrurejse
til den internationale greenkeepermesse
over dem alle – Harrogate i England.

LÆS MERE

”Vi har nok større plejeudfordringer end de fleste
andre golfklubber”
Det kræver mange mandetimer og
prioritering at pleje en udfordrende
inland linksbane, som de har i Ishøj Golf.
Chefgreenkeeper Mikael Rasmussen har
fået ’Stafetten’.
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Ny greenkeeperrepræsentant i STERF
Fra juni 2020 bliver Thomas Pihl ny
greenkeeperrepræsentant hos STERF.
Han skal være bindeled mellem
forskningen og greenkeepernes
praktiske arbejde.
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FAGSTOF

Kort nyt fra STERF
Seks nye projekter og en opdateret liste
over sorter til plænegræs i Danmark. Vi har
taget et kig på, hvad de nordiske golfforbunds fælles forskningsfond har på tapetet
lige nu.

Undgå afstrømning af
fungicider fra greens
Banechef i DGU Torben Kastrup Petersen
har sat STERF’s forskningsartikel om
anvendelse af fungicider tæt på vandområder i dansk kontekst.
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Hulpropning
– både godt og skidt
Forsker Agnar Kvalbein har i foråret set
mange billeder på Facebook af hulpropning af golfbaner. Det har fået ham til at
skrive et notat om metoden.
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GREENKEEPEREN SKABER DIREKTE KONTAKT
MELLEM GRÆSEKSPERTER, GREENKEEPERE
OG RELEVANTE LEVERANDØRER

