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Bra bevattning förutsättning
för att klara torra somrar
Tack för positiva reaktioner vi fått på premiären av ”Jannes Hörna” i juli! Ambitionen är
att återkomma med en ny ”hörna” i månaden, åtminstone till och med oktober.
Nu i augusti, i slutet av den torraste sommaren jag minns, ska det bland annat handla om
bevattning och om bekämpningsmedel. Jag ska också svara på några frågor som kommit
in från medlemmar. Dessutom blir det en kort presentation av oss som jobbar med
banskötseln på Hammarö GK.

Friskvård i stället för sjukvård
Bekämpningsmedel har i många år varit ett känsligt kapitel på golfbanor. Förr var det
vanligt att använda medel som i dag är förbjudna. I dag jobbar man med något som
kallas IPM, Integrerat växtskydd. Det grundas i ett ekologiskt tänk där man jobbar mer
med att försöka förebygga problem som kan uppstå. ”Friskvård i stället för sjukvård”.
Det kan till exempel innebära allt från att plocka groblad från greenerna och borsta bort
dagg till att syresätta plantorna med hjälp av vertikalskärning och dressning. Det är
också viktigt att jobba med ljus och luft. Greenerna behöver soltimmar och
luftomväxling som håller fukten borta. Då och då tillför vi järnsulfat och kiselsyra på
greenerna, som ett skydd för bladen i syfte att förebygga svampangrepp.
Det är också viktigt att måna om att behålla mångfalden. Att exempelvis skapa goda
förutsättningar för bin och humlor är också ett sätt att jobba förebyggande.

Vi vattnade med cirka 18 000 kubik i juli
Många golfklubbar har denna torra sommar kämpat med brist på vatten. Vi har tack och
lov närhet till Vänern och kan pumpa upp vatten därifrån. Det har gått åt enorma
mängder. Vi påbörjade bevattningen av fairways 28 april och i början av maj kom
värmen på riktigt. Så från 6 maj körde vi bevattningsanläggningen för fullt, 500 – 700
kubik per dygn. I juli var vi några gånger upp i 800 kubik per dygn. Snittet i juli var så
högt som 600 kubik/dygn, vilket betyder cirka 18 000 kubik under juli.
Pumpkapaciteten räcker gott och väl till, men det förutsätter att vi som jobbar med
banan bevakar pumpstationen i Vänern. Det är lätt till att silen delvis täpps igen av
skräp. Det kan till exempel bero på att när änder äter blackor bildas det en massa
småbitar av blackorna, som sedan täpper till och gör att pumparna går tungt och kan
lösa ut. Senaste månaden har jag gjort täta besök vid pumpstationen och rensat.
Vi har också tillverkat en dräneringssil, som gör att vattnet sugs in underifrån och det
har fungerat jättebra. En enkel och effektiv åtgärd, som inte kostat något.
Pumpanläggningen har dock många år på nacken. Vill vi kunna erbjuda en grön golfbana
i toppskick även under kommande torra somrar så behöver vi planera för att byta ut
den.

Ingen vintertäckning av greenerna
Vi hoppas nu på en vädermässigt bra andra halva av augusti och hela september. Om jag
får önska så är regn i lagom mängd bra för banan. Även om vi i princip har obegränsad
tillgång till vatten från Vänern, så är vattnet som kommer från ovan viktigt. Det
innehåller mer kväve och andra näringsämnen än vattnet vi pumpar upp.
Någon kanske undrar över klipphöjd på greenerna och hur snabbt bollen rullar nu när vi
närmar oss slutet av säsongen. I sommar har klipphöjden legat på 3,2 mm och i
september när gräset nästan slutat växa släpper vi successivt upp till 5 mm. Vi går
successivt från en ”stimp” på cirka 9,5 till mellan 7 och 8.
Enda större arbetet inför stängningen av banan blir greenområdet på hål 8. Det ska
bland annat anläggas några mindre kullar som vi ska så innan det blir för kallt.
Någon vintertäckning av greenerna är inte aktuell på Hammarö. Det behövs inte
eftersom vårt dominerande gräs är krypven, som klarar kyla bättre än vitgröe. Däremot
kan vi behöva vårtäckning beroende på hur vintern blir. 2018 plogade vi greenerna den
22 mars, när värsta vinterkylan gått över. Därefter la vi på dukar 26 mars. Åttans green
var illa ute, men den väckte vi liv i med att bygga ett plasttält och sätta in ett
dieselaggregat. Ganska snabbt hade den kommit ifatt övriga greener när det gäller
grönska och grästillväxt.

Önskemål inför hösten
Liksom under säsongen i övrigt är det viktigt att ni som spelar Hammarö GK i höst
hjälper banpersonalen med att laga nedslagsmärken på green samt lägger tillbaka och
trycker fast uppslagen torv på fairway. Vi tackar på förhand för det stödet.
Janne Lindberg
Banchef, Hammarö Golfklubb

Frågor & Svar:

”Mejla” frågor och synpunkter!
”Jannes Hörna” är ett forum där vi som jobbar med banan vill förbättra informationen ut
till dig som medlem. För att undvika att det enbart blir envägskommunikation bjuder vi

in dig som medlem och gästspelare som läser detta att ställa frågor om banskötsel och
lämna synpunkter. Förhoppningsvis kan vi ge bra svar. Mailas till:
jan.lindberg@hammarogk.se

Stängs banan av när ni ska så greenerna?
I förra ”Hörnan” skrev Janne att greenerna i höst ska sås med krypven. Innebär det
att banan stängs av när dessa arbeten genomförs?
Greenfeespelare
Janne svarar: Nej, det är inte alls aktuellt med att stänga vid dessa arbeten. De som
spelar banan märker knappt av det. Vi genomförde denna sådd lite tidigare än förväntat,
redan 31 juli. En motsvarande sådd gjordes hösten 2017. Förutom de 18 greenerna
sådde vi putt- och chip-greener. Det gick åt cirka 70 kg frön. De frön vi sår med är mer
resistenta mot svampangrepp. Vi testar två typer av krypven, en som leder till ljusare
gräs, en till mörkare. Till våren kan vi se vilken typ som övervintrat bäst och då
fortsätter vi med den. Denna sådd måste fortgå i kanske fem år. När den fått fullt
genomslag behöver gräset sedan underhållas, annars kommer vitgröen tillbaka. Vitgröe
är egentligen ett ogräs, som sprids lätt via skor och maskiner.
Det utvecklas också nya grässorter, så det gäller att vara uppdaterad. Här finns bra input
från STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation), som är de
nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse. www.sterf.org

Finns det riktlinjer för klippningen?
Finns det några övergripande riktlinjer hur banan ska klippas? Jag tänker närmast
på bredd på fairway, semiruff och ruff?
Marie-Louise
Janne svarar: Klipplinjer och bredder hör till det vi kallar Course set up,
banuppsättning. Det handlar om att med hjälp av klippningen presentera banan på ett så
bra sätt som möjligt. Exempel på faktorer som påverkar banans klippning är
− Klubbens övergripande plan för hur banan ska se ut med utgångspunkt från
banarkitektens grundläggande idé.
− Klubbens inriktning, det vill säga den typ av spelare som vi ska utgå ifrån. Vi
försöker förhålla oss till landningsytor för den genomsnittlige spelaren.
− Synpunkter från medlemmar som fångas upp av styrelse och bankommitte´.
− Maskinparken, ju mer vi kan anpassa klippningen utifrån klippaggregatens
bredder desto mer effektivt kan vi använda tiden.
− De förutsättningar som naturen ger oss.
− Golfförbundets rekommendationer.
− Banpersonalens erfarenhet och kunskap.
Ovanstående punkter vävs ihop och resultatet ser vi i banans klipplinjer.

Ibland behövs extra insatser, som på bilden där Gustav Olsson första veckan i augusti
sprutade på en blandning av vatten och vätmedel på 18:e green. Vätmedlet tar bort
ytspänningen och gör att vattnet kan gå ner till rötterna.

Hösten är här. Det blir fuktigare på banan och lättare att slå upp torvor på fairway.
Därför är det extra viktigt att alla hjälps åt med att lägga tillbaka torvorna. Kom också
ihåg att trycka fast torvan rejält, gärna med hälen.

Tufft jobb! Det är det att laga trasiga skarvar i bevattningsanläggningen.
Fram till mitten av augusti bytte vi åtta PVC-skarvar och lagade fyra T-kors.
Dessa finns på en och en halv meters djup och kräver mycket handkraft. På
bilden håller Cristian Swärd på att avsluta arbetet med en trasig PVC-skarv.
Skarvarna är från tiden när banan byggdes och finns på var sjätte meter
runt banan och börjar nu i allt större omfattning gå sönder…

Greenområdet hål 8. Här ska det under hösten anläggas några mindre kullar för att göra
detta korthål mer spännande. Det blir även en ny väg för spelarna till utslaget på hål 9.
Dräneringsarbeten ingår också i uppfräschningen av greenområdet.

