Jannes Hörna

– JULI 2019

Nu har klippning och finish
högst prioritet på banan
Skötseln av vår fina golfanläggning går i juli och augusti in i ett något lugnare
skede, trots att golfsäsongen då brukar vara som mest hektisk. För oss som jobbar med banan ligger fokus nu på klippning och på finishen.
I den här ”Hörnan” ska jag berätta om några större åtgärder vi genomfört under
våren och början av sommaren. Vidare om rutiner som exempelvis i vilken ordning vi klipper greenerna och när det är dags för nästa vertikalskärning och
dressning.
Redan i förra ”Hörnan” i början av juni hade vi en bana som merparten av klubbarna i vår region bara kunde drömma om. Att Hammarö GK var i utmärkt skick så tidigt som i mitten av
maj kan vi delvis tacka en ovanligt varm och torr april. Växtligheten är dock inget som sköter
sig själv i sådana här torra perioder, det krävde samtidigt att vi måste vattna för fullt. Belöningen visade sig snart, gräset växte så det knakade. Redan i april var vi nere på en klipphöjd
av 3,5 mm på greenerna, alltså nästan ”högsommarnivå”. Vi räknar för övrigt med 3,0 mm
resten av sommaren, fram till att klubbmästerskapet spelats.

Greenklipparen rullar fram. Vid spakarna greenkeepern Robin Pettersson och hålet är nr
15. I bakgrunden avvaktar Cristian Swärd med ett lass sand för att dressa greenen.
Klippning av greener: Klockan 06:00 sju dagar i veckan körs greenklipparen i väg mot 18:e
green. När den samt putt och chip är klara klipps greenerna i denna ordning: 1, 2, 12, 5, 4, 3,
6, 7, 8 , 9 och så vidare till och med 17:e green. Ambitionen är att alla som peggar upp på hål
1 från och med 08:00, när tidbokningen börjar, ska ha nyklippta greener hela ronden. De som
betalar 540 kr i greenfee förväntar sig att de ska slå ut på en bana som är klar och välkomnande. Ingen, varken gästspelare eller medlemmar, vill börja med att putta på ett nyklippt hål 1
för att på hål 3 mötas av en green som inte är klippt.
Vältning av greenerna: 2018 vältade vi varje dag, men det har vi ändrat på. Nu vältar vi mer
efter behov, normalt varannan eller var tredje dag under veckan. Har vi tävlingar på helgen så
vältar vi på lördagen. Anledningen till att vi inte längre vältar varje dag är att vi då får ett
ovanligt hårt slitage av gräset. Dessutom slits välten onödigt mycket om den körs varje dag.
Hjälpsådd av greener: Som en mer långsiktig åtgärd hjälpsår vi varje sommar greenerna för
att få in mer ädelgräs. Detta var planerat till i juni, men tiden har inte räckt till och vi gör det i
stället i augusti. På Hammarö GK:s greener har vi cirka 60 procent vitgröe, även kallat poa.
Det är egentligen ett ogräs, som växer snabbt, ovh som har sämre egenskaper för övervintring.
Resterande cirka 40 procent är ädelgräs av olika sorter, bland annat krypven som trivs på
greener som får mycket solljus. Man skulle kunna tro att vitgröe inte är särskilt populärt, men
senast jag gick kurs fick vi lära oss att så mycket som cirka 80 procent av alla golfbanor på
jorden har vitgröe som dominerande gräs.
Hålpipning och luftning av greener: Hålpipning görs enbart på våren, i år andra veckan i
maj. Pipningen innebär att en 8-10 cm lång och 10 mm tjock ”korv” lyfts upp ur greenen (cirka 5 cm mellan varje hål). Hålrummen fylls därefter på med sand. För att ”hålpipa” alla greener på Hammarö går det åt cirka 44 ton sand!
Luftning utförs med en fast ”pipa” (12 mm , som tränger ner cirka 15 cm i greenen). Det görs
främst för att få ner syre i marken och för att säkra god rotutveckling. Men den görs även för
att förebygga s k filtbildning på greenerna. Vi luftade en gång tidigt i våras och 9 juli, efter 5dagars, gör vi det en andra gång. En tredje luftning planeras till augusti och därefter kan det
eventuellt bli ytterligare en innan vi stänger banan.

Här får sig 15:e greenen ett lass sand efter vertikalskärning. Den kombinerad med
dressning skapar en jämnare green som dessutom påverkar hur snabbt bollen rullar.

Vertikalskärning och dressning av greener: Vertikalskärning gör man för att motverka ligggräs. Med vassa knivar skär vi linjer i greenerna för att tunna ut antalet gräsplantor och göra
de återstående mer livskraftiga. Samtidigt ska man vara rädd om frökapslarna i vitgröe, som
dominerar våra greener. Vertikalskärningen kombinerad med sanddressning skapar jämnare
green och ökad bollrull eller så kallad stimp. Vi försöker hålla en stimp runt 9 på Hammarös
greener. Det är den nivå som jag tror tillfredställer en majoritet golfare. Det är inga problem
att skapa snabbare eller långsammare greener, men 8,5 - 9,0 på stimpen känns som en gyllene
medelväg på våra ofta ondulerade greener.
Vi avvaktade med årets första vertikalskärning till 11 juni och det gjorde vi för att inte störa
krypvenens etablering och ge ”poan” (vitgröe) chansen att ta över helt. Vi vill ha en blandning
av grässorter på våra greener.
Tidigt på säsongen kan man göda rejält för att stimulera växtligheten, senare under säsongen
får man vara mer försiktig. Vräker vi på för mycket gödning får vi en green som kan liknas
vid en berg-och-dal-bana i miniatyr.
Dressning gör man alltså för att få jämna greener. Men det är inte den enda orsaken till dressning. Sanden stärker också gräsets rothalsar. Det är inte bara greenerna som dressas utan även
våra tees och ibland fairways.
Nästa vertikalskärning och dressing är inplanerad till första veckan i augusti. Därefter gör vi
det en gång till, i september.
Klipphöjder tee, foregreen och semiruff: Semiruffen klipper vi kontinuerligt under veckorna. Klipphöjden på semiruffen är 55 mm. För tee och foregreen gäller 7 mm.

Här ska klippas fairways. Greenkeepern Petter Willbas kör ut från banpersonalens
högkvarter invid 14:e fairway. Klipphöjden är inställd på 11 mm.
Klippning av fairways: Måndagar, onsdagar och fredagar klipper vi fairways. En banpersonal klarar i regel att klippa samtliga fairways på en dag. Klipphöjden är oftast 11 mm. Hur
lågt man kan klippa en fairway hänger mest samman med hur jämn marken är. Vanligaste
grässorterna på våra fairways är rödsvingel, ängsgröe och vitgröe.
Bunkrar: Normalt kör vi över samtliga bunkrar en gång i veckan. I samband med tävlingar
görs det oftare. Mer tidsödande är att trimma bunkerkanterna. Det gör vi en gång i månaden.
Lagning av tee och fairways samt nedslagsmärken på greenerna: Min inställning är att
detta ska vara golfspelarnas ansvar, det skapar viktigt utrymme för banpersonalen att fixa allt
annat och öka finishen på banan. Det är så lätt för spelaren att laga åtminstone eget nedslagsmärke och helst ett till, liksom att lägga tillbaka och stampa fast en uppslagen torva. Tyvärr är
inte detta rutin hos alla golfare. Hur har detta problem lösts på Hammarö GK?
Jo, fyra medlemmar har bildat en patrull som gått över och lagat på samtliga fairways och
greener. Arbetet delades upp på två tillfällen, andra gången skedde det veckan innan 5-dagars.
En beundransvärd ideell insats av denna kvartett: Lennart Bohlin, Thomas Andersson samt
ishockeyprofilerna Claes-Henric Silfver och Harald Lückner!
Bevattning: April var både sällsynt torr och varm och då kom vår nya pumpanläggning väl
till pass. Vi vattnade mycket och fick fart på gräset. Jämfört med de gamla pumparna ger den
nya anläggningen ett jämnare tryck i systemet och pumparna startar mycket lugnare. I fjol
hade vi 16 stamläckor, april-juni i år har vi endast haft en plastskarv som havererat. Skarvarna
ligger en meter ner i jorden och det krävs mycket handkraft för att åtgärda stamläckor.
Apropå bevattningen har naturen själv skött det mesta i maj och juni. Det som kommer ovanifrån är bästa vattnet eftersom det innehåller mer kväve och näringsämnen än det vi pumpar

upp från Vänern. Dessutom är ju regnvattnet heltäckande. Så för en banchef och greenkeeper
har vädret perioden april-juni varit maximalt bra.
Avslutning: En del undrar vad jag tycker om nya regeln att man får putta på green med flaggan i. Är det inte risk att hålkanterna förstörs när bollen plockas upp? Svaret är nej, jag har
inte märkt av några skador alls så jag välkomnar den regeln. Som golfare tycker jag också att
det är positivt om alla puttar med flaggan i, det påskyndar ju spelet.
Vill du veta lite mer vilka vi är som jobbar med banan kan du gå in under rubriken ”Banpersonalen 2019” här ovan. Där finns lagbild, porträttbilder med mera.
Tillsammans med min fina banpersonal önskar jag alla en rolig golfsommar!
Har du frågor eller funderingar kring banskötseln på Hammarö GK maila gärna dessa så får
du svar i nästa ”Hörna”. Mailadress: jan.lindberg@hammarogk.se
Janne Lindberg
Banchef
Hammarö GK

Vacker ruff till vänster om 14:e fairway. Har man väl klarat av utslaget utan att slå ner i
dammen till höger är det lätt att bollen hamnar i gräset på bilden. Oftast lätthittad.

