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Dags att öppna banan
efter en brutal vinter
I fjol öppnade vi 4 april och banan var redan då i snudd på sommarskick. Vintern
2019/20 var extrem, den kändes som en enda lång senhöst med mycket regn. Vi fick en
vinter utan tjäle och vi började klippa greener redan 11 februari.
Den vinter vi nyss lämnat har däremot varit brutal mot banan. Hammarö GK har
ingen vintertäckning av greenerna, enbart vårdukar som brukar läggas på i februari/
mars. I år fick vi lägga på dukarna redan 26 januari för att rädda greenerna.
Vintern som gick fick vi till en början nästan ingen snö härute, frånsett en period direkt efter jul. På
det följde regn och det skyddande snötäcket försvann på Hammarö. Därför la vi på vårdukarna
redan i slutet av januari, utan att ha några säkra indikationer på hur det fortsatta vintervädret skulle
bli. Sedan kom det plötsligt 2-3 centimeter blötsnö och från början av februari blev det jättekallt en
längre period. Kylan höll i sig större delen av februari. Det här skapade kritiska förutsättningar för
gräsplantorna på greenerna.
När plantan utsätts för kyla och blåst torkar den snabbt ur, vilket är största hotet en kall vinter. En
fuktig vinter är svampangrepp det stora hotet, en kall vinter bävar vi för frystorka. Det sistnämnda

Vår på Hammarö GK. Greenerna har kommit igång fint efter en besvärlig vinter, som här
på nionde hålet. Lägg också märke till hur välfylld dammen är i bakgrunden.
uppstår när det är tjäle i marken och det börjar blåsa. Då kan plantan inte göra något eftersom det är
tjäle och den riskerar att bli helt uttorkad. Det kan gå fort, ibland över en natt.
Dessa förutsättningar fanns i högsta grad i februari och kunde ha skapat mycket stora problem
under våren. Räddningen blev att vi hade täckt samtliga greener, inklusive puttgreenen, med
vårdukar i slutet av januari. Däremot hade vi ingen duk på chip-greenen och den såg hemsk ut första
veckan i april.
Alla greenområden verkade i slutet av februari vara i ett så dåligt skick att jag köpte in en pall
gräsfrö (cirka 100 kilo) för att ha i beredskap om vi skulle tvingas så om greenerna. Jag befarade att
allt gräs på greenerna skulle kunna vara dött. Efter en vinter som denna, där många banor riskerar
att drabbas, är det nästan omöjligt att få tag på rätt gräsfrö om man väntar med beställningen till i
april.
Grässorter har olika egenskaper och det som växer snabbast en kylig vår i Sverige heter kärrgröe.
Det är inget gräs som man normalt anlägger en ny green med, men är en av de första grässorter som
börjar gro efter vintern. Finns det bara tillgång vatten, värme och gödsel kan man i princip så en
green och få gräset att växa upp på två veckor och greenen spelbar en månad efter sådd. Men den är
inte särskilt bra att putta på jämfört med till exempel krypven, som vi använder för stödsådd på
sommaren. Krypven är även överlägsen kärrgröe när det gäller övervintring och att stå emot
sjukdomar – men det växer inte om det inte är 15-20 grader i dygnsmedeltemperatur.

Köpte snabbväxande gräs för nödsådd
Hade vi tvingats så om greenerna med kärrgröe hade det alltså fått stor påverkan på puttningen och
många spelare hade säkert klagat på Hammarös annars erkänt mycket fina greener. Visst, en bit in
på sommaren hade vi kunnat stödså med rejält med krypven och på så sätt fått ordning på
greenerna. Men nu slapp vi dessa bekymmer tack vare att vi i rätt tid kunde täcka greenerna med
vårdukarna. Det är små marginaler ibland i den här branschen.
Pallen med kärrgröefröer lagrar vi och kan ta fram nästa vårvinter, om det skulle behövas.
Förhoppningsvis blir nästa vinter mer normal, den vi hade nu senast är nog den besvärligaste jag
upplevt under alla år jag jobbat med golfbanor. Efter fem-sex år med gynnsamma förutsättningar för

Både tjäle och is. Till skillnad från vintern 19/20 råkade stora delar av banan ut för tjäle.
Och på två greener blev det till och med ett istäcke, hål 4 (bilden ovan) och hål 17.
golfbanornas övervintring i dessa trakter blev det i vintras lite av tillbaka till verkligheten.
Sammantaget är jag, sett till förutsättningarna när detta skrivs det i mitten av april, glad att det ser ut
som det gör på Hammarö GK. Det skulle kunna ha varit betydligt värre.
Nu satsar vi på att öppna 23 april, vilket är ganska normalt på dessa breddgrader. Förvisso tre
veckor senare än i fjol, men då var förutsättningarna sällsynt gynnsamma.
Den gångna vintern fanns det länge tjäle på stora delar av banan, särskilt i områden som ligger i
skugga. Trädgallringen, som gjordes vintern 2019/20, har dock hjälpt till en hel del så att solen
kommit åt att tina upp den frusna marken. Greenerna har vi kunnat gödsla (blandning kväve, fosfor
och kalium) samt tillfört mikronäringsämnen och järn var fjortonde dag sedan början av mars.
Den kyliga våren till trots började fairways på många hål redan i början av april ändra färg från gult
till ljusgrönt. Det beror på att banan är sådd med en blandning av rödsvingel och ängsgröe och
dessutom finns den vinterhärdiga vitgröen. Skulle tro att det är ängsgröe och vitgröeplantorna som
tidigt satte lite färg på fairways.

Arkitektritade kullar på gång
I mitt sista Inspel 2020 flaggade jag för att vi med början tidigt på nya året skulle få hundratals
lastbilslass med schaktmassor från olika byggen i kommunen. Bland annat har vi i samarbete med
banarkitekten Johan Benestam planerat att ”gömma undan” byggnaderna för banpersonalen och
maskinparken i området mellan hålen 2, 13 och 14. Projektet har blivit fördröjt, men nu har det
kommit igång. Lastbilscentralen började andra veckan i april köra ut fyllnadsmassorna som sedan
ska anläggas till ett system av kullar runt nämnda golfhål. Jag tror att detta bli riktigt snyggt när det
färdigt, men i avvaktan på det får golfspelarna under årets golfsäsong stå ut med vissa störmoment
från de pågående arbetena.
I en senare etapp ska schackmassor tippas på drivingrangen och användas för att delvis bygga bort
svackan som finns cirka 100 meter framför mattorna samt att göra rangen mer dynamisk och
roligare att använda med målgreener och lite onduleringar. Dessa arbeten genomförs till hösten och
kommande vinter och ska vara klara till våren 2022. Det här blir ett rejält lyft för vår range. Nya
måttangivelser, nya mål, mattor och rangebollar ingår också i uppfräschningen.

Här ska vi så inom kort. Området mellan hål 1 och 18 får sig ett riktigt lyft under 2021. Och i
riktning upp mot första tee har vi börjat plantera tallar.
Tee 48 och 42 på hålen 5, 7 och 12 ska flyttas och byggas
om. Hittills är det enbart Tee 48 på hål 12 som är klar för
sådd. Övriga byggs klara första halvåret i år, för att växa till
sig i höst och börjar användas våren 2022.
Ett stort lyft som möter spelarna redan nu är att vi lyckats
fylla upp dammen på hål 9. Vi har med hjälp av Jordells fått
ordning på den s k Munken (en ”fördämningsappartur” som
fungerar som en flottör) och som gör att vi förhoppningsvis
ska kunna hålla en stabilt hög vattennivå.
Trädfällningen förra vintern lämnade en hel del stubbar
samt ris efter sig. Ett 150-tal stubbar, bl a till vänster om
fairway på hål 2, har frästs bort av kommunen. Det behövs
fortsatt stubbfräsning runtom på banan, men den får klubben
ordna i egen regi. De stora mängderna ris efter fällda träd
finns delvis kvar även i år, men mycket har forslats bort av
banpersonalen. Även medlemmar har gjort värdefulla
insatser i denna uppsnyggning, främst under städdagarna.
En nyhet som möter dig som spelare 2021 är området där
hål 1 och 18 möts. De stora asparna som fanns där fälldes
redan i fjol och nu har vi fyllt ut nordligaste delen av diket
och jämnat till marken mellan de båda hålens fairways.
Område ska sås och senare klippas. Vi har även planterat ut
flera fina ungtallar som, när de växt till sig, kommer att
bilda en tydlig gräns mellan hål 1 och 18, ja även en riskzon
som spelarna bör undvika, särskilt från tee på hål 1.

Stubbröjning genomförd. På den här
delen av banan, intill fairway på hål 2,
har stubbarna efter trädfällningen förra
vintern frästs bort.

Höggräset som blev en snackis
Apropå nyheter, förra året introducerade vi högruff intill många bunkar på banan (bilden ovan). Det
gjordes dels för att markera för spelaren att här finns ett hinder, dels för att ge banan en delvis ny
karaktär. Vackert, tyckte många, särskilt när höggräset gulnat framåt hösten. Hemskt att fastna i
tyckte andra. Höggräset blev 2020 en riktig snackis bland medlemmarna. Klubben har tagit till sig
av synpunkterna. Vi kommer att ta bort höggräset intill en del bunkar, men också flytta det till några
andra hål. Ska bli intressant längre fram under säsongen att höra vad ni spelare tycker.
Även på längre sikt planerar vi att på olika sätt utveckla banan. Det sker i samarbete med Johan
Benestam och i takt med personella resurser och vad klubbens ekonomi tillåter. Jag har tidigare
”Inspel” berättat om planer på hur vi kan öka variationen på par 3-hålen. Skisser finns för
utveckling av hål 4, men det praktiska arbetet genomförs längre fram.

Nu fortsätter vi att hjälpas åt
Hösten 2020 trodde vi att den eländiga pandemin skulle vara över inför årets golfsäsong. Men vi
måste fortsätta att ”hålla i och hålla ut” även våren 2021. Samma regler som i fjol gäller tills vidare
på banan, till exempel inga krattor i bunkrarna. Och så upp uppmanar vi alla att följa
Folkhälsomyndighetens råd när det gäller avstånd – både på banan och särskilt på klubbhusområdet.
Golf var en av få sport- och friluftsaktiviteter som 2020 tilläts utövas närmast obehindrat. Det
betydde runtom i Sverige en rusning till golfbanorna. Här på Hammarö GK spelades det förra året
39 000 bokade ronder, 11 000 fler än ett normalår. Det skapade ett extra slitage på banan och
påverkade även banpersonalens arbetstider och rutiner på banan. Men samspelet mellan spelare och
banpersonal fungerade i stort bra och det hoppas vi blir fallet också 2021. Det handlar om att vi
visar varandra hänsyn.
När det gäller banans skick kan även du som läser detta hjälpa till. Gör sådant som är självklarheter
för seriösa golfspelare – laga nedslagsmärken på greenerna och lägga tillbaka uppslagen torv på
fairways. Viktigt också att trycka fast torvan ordentligt med hälen så att den rotas.
Banpersonalen önskar dig många härliga golfronder på Hammarö GK 2021.
Cristian Swärd
Banchef
Hammarö GK

PS! Har du synpunkter på eller frågor om banskötsel är du välkommen att maila dem till
cristian@hammarogk.se Är de av allmänt intresse svarar jag i nästa ”Inspel”.

PS! Här nedan följer några bilder från vintern och våren på Hammarö GK

En välfylld damm mellan hål 9 och 10. Det har vi lyckats med tack vare Jordells som monterat den s k
Munken, som jag här tittar till. Nu hoppas vi att det tråkiga utseendet på dammen ska vara ett minne blott.

Vårduken borttagen och dags för gödsling. Det är en del av arbetet med att få igång
greenerna under den kyliga våren. Bilden är från greenen på hål 15.

Här har det växt bra under vårduken. Så här såg det ut på 16:e hålets green den 12 april.
Det har varit en hektisk period att få banan i ett så bra skick att vi kan öppna.

Vintern gick hårt åt banan. Även många gamla spridare har inte klarat vintern och vi som
jobbar med banan har därför fått en hel del extrajobb.

Rangen har varit välbesökt under våren. Och under det kommande året genomför vi en
uppfräschning som kommer att göra detta träningsområde ännu mer populärt.

Luftning av fairways görs en gång om året. Hålen fylls delvis
med sand men går till största delen ihop av sig självt med tiden.

Samtliga i fjolårets banpersonal är kvar även den här säsongen. Här har André Stenwreth
just kollat ut att gräset på 14:e hålets green växer till sig utan problem.

Lastbilar med fyllnadsmassor. Andra veckan i april började Lastbilscentralen köra
fyllnadsmaterial från byggen i kommunen. Av detta ska byggas kullar till vänster om hål 2.

