Fra bestyrelsesmødet i maj 2020.

Corona - nedlukning
De sidste par måneder har været uden fortilfælde i Nordborg Golfklub.
Vi nåede lige akkurat ikke at få afholdt årets generalforsamling før corona-virussen slog til og
regeringen lukkede landet ned. Også forårets store arbejdsdag med medlemmernes bidrag til
klargøring af anlægget måtte aflyses. Her, to måneder senere, begynder mange ting så småt at
normaliseres, og vi spiller golf og driver golfklub efter DGU’s anbefalinger. Det er dejligt at
komme ud i naturen og vores dygtige greenkeepere er i fuld sving med at forårsklargøre banen.
Værre er det, at bl.a. forbuddet mod at samles mere end 10 personer dræber alle vores sædvanlige
sociale aktiviteter. Alle klubber i klubben ligger stort set stille. Klubhus, terrasse og udearealer er
aflåste/lukkede og her er meget stille og mennesketomt. Ligesom alle arrangementer, turneringer og
andre aktiviteter er ramt af forbud – eller reduceret til minimum. Og den situation fortsætter
formodentlig en måned mere – eller længere.
Nogle af arrangementerne har vi aflyst. Nogle vil vi forsøge at udsætte og forsøge at finde plads til
senere på året (Nordborg Open, f.eks.). En del at det arbejde vi ikke fik lavet på den aflyste
arbejdsdag, vil vi måske forsøge at finde frivillige til, som så fleksibelt, i mindre arbejdsgrupper,
kan hjælpe med at indhente det forsømte.
DGU kommer med opdaterede retningslinjer i næste uge. Dem vil vi følge når og så vidt vi er i
stand til det. De giver formodentlig mulighed for lidt socialt samvær efter golfrunderne. Selv om det
nok stadig bliver i mindre grupper.

Corona - økonomi
Kikker vi på klubbens økonomi, har nedlukningen en katastrofal virkning. Bestyrelsen lagde i årets
start et budget for 2020, hvor vi beregnede et lille overskud før afskrivninger og ekstraordinære
indtægter på ca. 70.000 kr. Vi nåede at få det meste af de store indtægtsposter – medlemskontingenter og sponsorbidrag – hjem inden krisen. Men på de øvrige indtægtsposter (arrangementer,
banebookinger, ølsalg osv.) kan vi allerede til nu konstatere et tab på ca. 95.000. Og det bliver
værre.
I bedste fald forventer vi – selv efter yderligere sparerunder - et underskud i 2020 på i bedste fald
100.000 kr. I værste fald 250.000 kr. Alt afhængig af fremtidige aflysninger og begrænsninger. Det
betyder, at økonomien i år bliver meget stram; at vi mod forventning må tære på kassebeholdningen
og at vores drømme forbliver – ja, drømme. Mulighederne for hjælp fra staten er begrænsede - vi

har dog søgt en ny DIF-pulje til dækning af konstaterede, dokumenterede tab i danske
idrætsforeninger. Og vil benytte enhver anden mulighed for krisestøtte, som måtte vise sig.

Corona - banen
Banens stand og ikke mindst klipning er altid genstand for mange diskussioner.
På det seneste har mange medlemmer ytret deres frustration og bekymring omkring måden banen er
klippet på i år. Der er kommet mange konstruktive input, og vi er i baneudvalget glade for at høre
medlemmernes meninger.
Så jeg vil kort redegøre for, hvilke tanker der ligger bag klippeplanerne her i foråret.
Klippesæsonen (efter en lang og våd vinter) startede lige samtidig med, at hele landet lukkede ned
på grund af corona virus. Alle blev bedt om at holde sig hjemme.
Normalt er det Svend-Erik Boysen der hjælper med klipning af semirough og rough
Normalt er der en del frivillige, der hjælper med klippearbejdet igennem sæsonen. Vi stod nu
pludselig i en situation, hvor banens vedligeholdelse skulle udføres af 2 greenkeepere. Så der skulle
prioriteres.
Fairway, semirough, greens, forgreens og teesteder har første prioritet. Derefter klippes 1 runde
rough udenom semirough. Disse klipninger (bredde og klippehøjde) er alle bredere end eller i
overensstemmelse med DGUs anbefalinger for normale golfbaner. Alt dette kan nås af de faste
greenkeepere, og dermed vil de klippede arealer altid være velplejede. Der er faktisk også mange,
om har rost banen for at være flot klippet.
Frustrationerne går nok mere på de arealer, der endnu IKKE er klippet, og dermed står som vildnis.
Planen var at evaluere klipningerne, når græsset var groet op, og derefter justere klipningerne. Igen
set i forhold til det mandskab der er til rådighed. Desværre fik vi ikke mulighed for at vise en mere
spændende bane.
Vi har netop været banen rundt nogle gange og lagt planer for yderligere klipning af semirough og
rough. Og naturligvis lyttet til medlemmerne og bestyrelsens ønske om at have en bane, som alle er
glade for at spille.
Svend-Erik Boysen er kommet ud af sit corona-hi, og dermed er der mulighed for at bruge flere
timer til klipning ar netop semirough og rough. Der vil fremover kun være vildnis i yderområderne,
og ikke mellem hullerne. Større arealer mellem teesteder og fairways og rundt om greens klippes nu
som semirough. Der vil dog være vildtnæs mellem trægrupper på banen.
Den eneste ændring vi som sådan havde planlagt (og ikke påtvunget af corona omstændighederne)
var, at lade græsset stå på mange af de fine mounds (bakker) rundt om greens. Men selvom det
visuelt kunne give banen et nyt og flot præg, har vi lyttet til medlemmerne, som er frustreret over at
skulle lede efter bolden – også tæt på green. Så mounds bliver nu klippet ned som semirough.

Greenkeeperne og Svend-Erik Boysen er allerede gået i gang med at klippe efter de nye planer. Det
vil nok tage noget tid at nå hele banen igennem, og I kan forvente at der ligger en del langt
græsafklip specielt i de klippede roughområder.
Klippehøjden på semirough vil være 35mm og klippes 1. gang om ugen. Roughen klippes i 100mm
og klippes en gang om måneden.
Vi håber alle spillere bliver glade for de nye klippeplaner, og vi evaluerer løbende og justerer
klipningen om nødvendigt.
Der er andre områder, hvor vi også mangler hjælp fra frivillige. Bl.a. mangler vi alle timerne fra
arbejdslørdagen. Specielt skal vi have gennemgået bunkerne. Kanterne skal repareres og eftersås og
der skal jævnes og efterfyldes sand. Der er også stadig større pletter i fairways efter dræningen.
Disse reparationer er afhængige af vejret. Der skal både komme vand og varme for at græsset spirer.
Husk, der er stadig en midlertidig lokalregel med lempelse for gener efter dræningsarbejdet. Den
hænger i vinduet ind til greenfee rummet.
Andre nye småændringer er, at der kommer 30x30 fliser under de nye afstandspæle. Både på
teestederne og ude på banen. Det vil lette greenkeeperne, når de skal flytte pælene for at klippe, og
ikke mindst genplacere pælene. Samtidig vil alle next tee skiltene også blive skiftet ud med nye
pæle i samme stil som de flotte brune pæle og klodser.

Reservation af starttider
Coronakrisen har medført, at det ikke er tilladt at gå en golfrunde uden forhåndsreservation i
Golfbox. Heller ikke på ’skæve’ tidspunkter, hvor banen er ubelastet og der ikke er andre spillere i
miles omkreds. Derfor er det heller ikke tilladt at starte på hul 10. Vi vil stadigvæk have styr på,
hvem der går på banen, med hvem og hvornår - så vi kan hjælpe med opfølgning på eventuelle
smittekæder.
Husk det nu.
Og så er det en fornøjelse – også for golfspillere over hele landet – at se, hvor optaget (læs populær)
vores bane er.

Gæsteservice
Kort før corona-krisen lykkedes det Lisa Sørensen at få sparket gang i vores gæsteservice. En halv
snes personer har allerede meldt sig klar til at tage en tørn – regelmæssigt eller efter behov. Vi er
ved at lægge en vagtplan, så mange af vores greenfeegæster kan få velkomst, råd og vejledning, når
de i forhåbentlig stort tal snart besøger klubben.
Og vi kan sagtens bruge flere deltagere. Har du et par timer en gang imellem til uforpligtende –
afhængig af vejret og bookinger i Golfbox – at hjælpe greenfeegæster tilrette, så henvend dig gerne
til Lisa eller et bestyrelsesmedlem. Vi sørger for ’uddannelse’ og introduktion til opgaven.

Træner
Vores træner gennem de senere år, Simon Koch Johansen, er gået i gang med en anden uddannelse,
og har meddelt os, at han ikke står til rådighed i år. Det giver os en udfordring, som vi arbejder på at
løse. Evt. ved hjælp af lokale kræfter suppleret med hjælp udefra.

Nybegyndere
Vores begynderuddannelse har været udsat under corona-krisen. Et frisk hold nybegyndere står klar
til start, så snart vi finder det forsvarligt og hensigtsmæssigt. Samtidig er vi klar til at søsætte et
stort begynderudvalg, så vi med fokus, engagement og en masse nye idéer kan starte rekruttering,
introduktion og særlige aktiviteter for høj-handicappere.

Buggyudlejning
Der åbnes op for buggyudlejning til gæster og medlemmer fra medio maj. Buggier må kun benyttes
af én person – medmindre de er fra samme husstand. Buggyleje skal aftales med sekretæren i hvert
enkelt tilfælde. Buggyen vil så blive sat frem foran terrassen på det aftalte tidspunkt, med nøgle isat.
Der vil være placeret sprit og anvisning til brug heraf i hver buggy. Der skal afsprittes INDEN
kørsel og EFTER kørsel.
Ordningen tager udgangspunkt i, at det er brugerne, der har ansvaret for at sikre, at køretøjerne til
enhver tid er afsprittede.

Adgang til greenfeerum
Gæster får nu adgang til vores greenfeerum i forbindelse med betaling af greenfee via Golfbox. Der
er kun adgang for én person i rummet ad gangen. Og vi opfordrer til at spritte hænder før
døroplukning samt før og efter brug af automaten. Håndsprit til formålet er stillet frem ved siden af
skærmen.
Det understreges på det kraftigste, at medlemmer stadig ikke har adgang til greenfeerummet.
Bekræftelse af reserverede tider er fortsat ikke nødvendig.

Klubhus
Hen over vinteren er der faktisk sket en del vedligeholdelse af klubhuset. Vores sponsor, Jørgen
Petersen, har stillet arbejdskraft til rådighed, så alle rum fra greenkeepernes omklædningsrum, over
toiletter og omklædningsrum til greenfeerum og klublokale er frisket op med nymalede vægge og
lofter.
Alt er nu lyst og venligt. Stor tak til Jørgen.
Til sidst har gulvet i klublokalet så fået en overhaling.

Banemarkeringer v. Leif & Dennis
Der har været flere henvendelser til banepersonalet om betydningen af markeringerne på golfbanen.
Her følger derfor et kort resumé af betydningen af de forskellige banemarkeringer på Nordborg
Golfbane.
Hvide pæle

Out of bounds

Grænsen er den banenære side af den direkte linie mellem markeringerne. En bold er out of bounds
når hele bolden har passeret grænsen. Der skal spilles en ny bold fra stedet for forrige slag.
Røde pæle

Strafområde

Grænsen er den banenære side af den direkte linie mellem markeringerne. En bold er i strafområdet
når en del af bolden rører ved strafområdet. Bolden må spilles uden straf fra et strafområde. Ellers
er der med 1 strafslag mulighed for lempelse efter regel 17.1d eller regel 17.2. Markeringen kan
også være rød maling på overfladen, igen angives grænsen af den banenære side af malingen.
Blå pæle

Areal under reparation

Grænsen er den banenære side af den direkte linie mellem markeringerne. En bold er i areal under
reparation når en del af bolden rører ved areal under reparation eller areal under reparation er til
gene for spillerens stance eller området for spillerens tilsigtede sving. Der er mulighed for lempelse
uden straf efter regel 16.1b eller regel 16.1c eller regel 16.1d. Markeringen kan også være blå
maling på overfladen, igen angives grænsen af den banenære side af malingen.
Pæle med grøn top

Områder med spilleforbud

Der må ikke spilles fra området. Mulighed for lempelse afgøres af farven på den nederste del af
pælen, enten blå eller rød. Bolde i områderne må hentes/samles op under hensyntagen til
nyplantning eller overfladeforhold.
Out of bounds pæle må ikke flyttes før et slag, selvom de er til gene for slaget. Man kan ikke få
lempelse uden straf for out of bounds pæle. Man kan selvfølgelig erklære bolden uspillelig og tage
lempelse med straf ifølge regel 19.2 og regel 19.3.
Røde/blå pæle må flyttes/fjernes hvis de er til gene for et slag. De skal selvfølgelig sættes på plads
når slaget er slået.
Der er også et antal forhindringer på banen f.eks. bænke-afstandsmarkeringer-skraldespandeudlagte sten osv. Forhindringerne opdeles i 2 typer – flytbare og ikke flytbare. De flytbare er
forhindringer som kan flyttes med rimelig indsats uden at beskadige hverken forhindringen selv
eller banen. Ikke flytbare forhindringer er de andre.
Vores afstandsmarkeringer og NXT TEE-skilte er flytbare forhindringer. De må altså flyttes/fjernes
hvis de er til gene for et slag. De skal selvfølgelig sættes på plads når slaget er slået.

Bænkene-skraldespandene og de udlagte sten er erklæret som ikke flytbare i banens lokale regler
pkt 2. Vores boldvaskere er også ikke flytbare forhindringer.
Husk altid at gennemse banens lokale regler, både de faste og eventuelle midlertidige lokale regler.

Velkommen til nye medlemmer
Vi har siden sidste nyhedsbrev fået følgende nye medlemmer:






Casper Nielsen
Àgùsta Àsbjôrnsdòttir
Simon Weiland
Gudmundur Gudmundsen
Stig Zacher

Vi byder jer velkommen til en masse gode oplevelser i Nordborg Golfklub.

/Bestyrelsen

