Jannes Hörna
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Mycket bevattning satte fart
på gräset under torr april
Som ett led i att förbättra informationen till medlemmar och gästspelare om banans skötsel lanserade Hammarö GK 2018 ”Jannes hörna” på hemsidan. Mottagandet blev positivt och därför återkommer vi under 2019 med fler ”hörnor”.
Syftet är att öka förståelsen för banskötsel i allmänhet och förklara varför olika
åtgärder sätts in.
I årets första hörna tar jag bland annat upp hur banan klarat övervintringen och
hur vi planerar att arbeta med skötseln under den golfsäsong som nu inletts.
Vintern vi har bakom oss var ganska normal när det gäller förutsättningar för banan att övervintra. Men det är inte helt lätt på våra breddgrader att tackla ett lynnigt klimat, där temperaturen ofta pendlar kring nollstrecket. Ena dagen snöar det, nästa regnar det, efter period med
plusgrader fryser det på med islager som följd. Inte för inte kallas våra trakter bland greenkeepers för golfbanornas slaskbälte.
I södra Sverige har de, med våra mått mätt, för det mesta höst under vintern och banorna tar
sällan stryk. I norra Sverige bäddas golfbanorna in under ett snötäcke, som blir ett perfekt

Första veckan i maj. På några hål hade delar av greenområdena täckts över med vårdukar.
Det bruna närmast på bilden är spill som tas tillvara när greener pipas och sedan används
får att fylla ut ojämnheter runtom på banan. Utmärkt fyllning, särskilt som spillet innehåller gräsplantor, vilket bidrar till att området snabbt blir grönt.
skydd tills vårvärmen smälter bort snön. Det är en förklaring till varför en del banor långt
norrut klarar att öppna tidigare än banorna i ”slaskbältet”.
Min drömvinter ser ut så här: Ett rejält snötäcke, 40-50 cm, från början av december och minusgrader fram till början av mars.
Tjälen på vår bana var i vintras som mest cirka 30 cm. Den del som först utsätts för tjäle är
greenerna, men det är också där som tjälen försvinner först. I mitten av januari fick vi ta hand
om en besvärande isbildning, som krävde insatser. Sedan kom det snö som låg kvar in i februari. 12 februari plogade vi av snön från greenerna och drog på vårdukarna.
Vintern 2018 kom det mer snö i mars och april var ovanligt kall. I år slapp vi bakslag i vädret
och april blev varm och torr. Det blev nödvändigt att vattna rejält och 1 april drog vi igång
bevattningen. Redan andra veckan i april märkte vi att växtligheten kom igång. Andra halvan
av april började hela banan komma till liv. 24 april gick jag runt och gödslade fairway manuellt på de ställen där gräset inte riktigt fått fart. Stegräknaren visade 17 000 steg den ”18-hålsrundan”.

Tidigt igång med bevattningen
Hammarö GK har jämfört med många andra klubbar i regionen (frånsett Sommarro) en given
fördel på våren att tidigt kunna erbjuda en bana i bra skick eftersom de flesta hålen vilar på en
djup sandbädd.
En viktig tillgång för Hammarö GK är också närheten till Vänern. Det innebär att vi i princip
har fri tillgång till vatten. Vi får ta ut 50 000 kubik utan att anmäla till vattendomstolen i Vänersborg. Den rekordtorra sommaren 2018 kom vi upp i 46 000 kubik. Vi vattnade konstant
från 28 april till i september. 2017, som var mitt första år här, förbrukades bara 22 000 kubik.
En bra bevattningsanläggning är en förutsättning för att hålla en bana i toppskick. Viktigt är
också att man kommer igång tidigt på våren med bevattningen, för att gräsplantorna ska få
fart och för att undvika sprickbildningar på fairway. April i år var extremt torr och med temperaturer vissa perioder på drygt 20 grader på dagarna och på natten runt 7 plusgrader. Då
växer det, för årstiden, väldigt snabbt. Redan i slutet av april var vi nere 3,5 mm klipphöjd på

greenerna. Det är nästan ”sommarnivå”. Nu, när detta skrivs i mitten av maj, klipper vi 3 mm
och lägre än så går det inte att komma utan att stressa gräset och det vill vi förstås inte.
Till sommaren är planeringen att klippa greenerna varje dag och under högsäsongen även daglig vältning. Målsättningen är att ha en stimp (bollrull) på greenerna mellan 8,5 och 9. Det
tycker jag är lagom, särskilt som våra greener är ganska ondulerade. Vid perioder med soligt
och torrt väder kan det ibland komma att rulla ännu snabbare, kanske mellan 10 och 11.

Förbättrad maskinpark och ny pumpanläggning
Inför 2019 års säsong har
klubben gjort flera investeringar som är värdefulla för oss som jobbar med
banan (priser här nedan är
plus moms):
- Ny greenklippare (cirka
250 000 kr), vilket innebär att vi nu har två
klippare för tee och två
för greener. Samtliga av
samma fabrikat, vilket
är ett plus för oss som
jobbar med och underhåller klipparna.
- Håluftare (hålpipmaskin) av fabrikatet Toro
Procore (230 000 kr).
Se bilden till höger! Effektivare och fyra gånger snabbare än tidigare
luftare, som drogs av
traktor.
- Nytt transportfordon
(100 000 kr).
- Ny pumpanläggning
(340 000 kr).
Pumpanläggningen är ett
extra välkommet tillskott.
Den finns i pumphuset
mellan hål 2 och 12. Två
sugledningar hämtar in vattnet från den stora dammen alldeles intill. Vattnet pumpas sedan ut
av de frekvensstyrda pumparna via en stor ledning till hela bevattningssystemet. Kapaciteten
har ökats med 15 kubik till 135 jämfört med den gamla anläggningen. Var och när sprinklers
ska gå igång kan programmeras i detalj. Den nya pumpanläggningen ger ett jämnare tryck i
systemet, 8,5 bar över hela banan. Jämfört med den gamla anläggningen startar pumparna
mycket lugnare, vilket innebär mindre belastning på de sårbara plastskarvar som finns i be-

vattningssystemet var sjätte meter runtom på banan.
Det är nedgrävt en och en
halv meter och i fjol gick
flera skarvar sönder med
mycket extraarbete som
följd. Förhoppningsvis ska
den nya pumpanläggningen leda till färre skarvbrott
i år.
På längre sikt blir det nödvändigt med en omläggning av hela bevattningssystemet. Denna stora investering ligger troligen
flera år fram i tiden.
Ett förbättringsprojekt som
kanske kan förverkligas
redan till nästa år är att
Nytt och fräscht. Så här ser det numera ut inne i pumphuset.
lyfta banans start och avDen nya pumpanläggningen är efterlängtad och underlättar
slutning estetiskt. Dels
skötseln av banan.
gallra ur björkdungen till
vänster (sedd från klubbhuset) på 18:e hålet, dels ta bort asparna mellan hål 1 och hål 18. Där ska enbart finnas tallar
och området jämnas till så att det blir klippbart. Även diket på 18:e läggs igen.

Stark vi-känsla och höga ambitioner
På annan plats i anslutning till ”Hörnan” finns en kort presentation av banpersonalen. Vi har
fått förstärka med en person under golfsäsongen jämfört med i fjol, vilket förstås är ett stort
plus. Under våren har vi varit sex heltidsanställda, en bit in i juni blir vi sju. På årsbasis är vi
tre på heltid. Mycket positivt är att alla spelar golf och därmed vet hur samspelet med golfarna kan skötas på ett smidigt sätt, typ vinka fram när det är rätt läge och inte störa i onödan när
spelarna ska slå sina slag.
Jag är fantastiskt nöjd med årets banpersonal. Vi-känslan är stark och alla drivs av ambitionen
att servera såväl medlemmar som gäster en bana med en finish som är i nivå med de bästa banorna i Sverige.
En vädjan till dig som spelar Hammarö GK: Utan din och övriga golfares hjälp är det omöjligt
att hålla banan i toppskick. Gör som rutin på greenerna att laga ditt eget nedslagsmärke och
helst ett till. Och på fairway hoppas jag att du tycker att det är en självklarhet att lägga tillbaka
uppslagen torv och även stampa fast den ordentligt.

Maila gärna frågor om banskötseln
Har du frågor eller funderingar kring banskötseln på Hammarö GK maila gärna dessa till mig
så får du svar i nästa ”Hörna”. Mailadress: jan.lindberg@hammarogk.se
Janne Lindberg
Banchef, Hammarö Golfklubb

Nya hålluftaren i profil. Cristian Swärd ”pipar” femte greenen. Toppfart 4 km/tim, kanske
inte låter så mycket, men är fyra gånger snabbare än den tidigare maskinen.

Alltid trevligt att träffa på glada golfare! Det tycker banchefen Jan Lindberg när två damer
spontant kommer fram och tackar för en fin bana så tidigt på säsongen.

Två bilder från banan i vinteride.
BILDEN OVAN:
Så här grönt och fint såg det ut i början av
januari på andra hålets green. Därefter
drabbades delar av banan av en besvärande
isbildning och i slutet av månaden kom det en hel
del snö.

BILDEN TILL HÖGER:
Här är vi framme i mitten av februari. Snön har
plogats av greenerna och vårdukarna drogs på,
som här på 18:e greenen.

