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Vi ska fortsätta skötseln
av banan i Jannes anda
Välkommen till ”Cristians Inspel”! Det är en fortsättning på ”Jannes Hörna”, som funnits på
hemsidan i två år och som handlat om banchefens tankar om banskötseln på Hammarö GK.
”Hörnan” blev ett uppskattat inslag på klubbens hemsida.
Som många av er känner till avled Jan Lindberg hastigt i december. Han drabbades av en
massiv hjärtinfarkt, vilket chockade och överraskade alla som kände honom.
Saknaden i Hammarö GK är stor och ännu mer hos mig personligen. Janne och jag jobbade
väldigt nära ihop med banskötsel i drygt sex år, men framför allt var Jan pappa till min fru
Anna och morfar till våra två barn. Min svärfar.
När Hammarö GK erbjöd mig att efterträda Janne som banchef var det inte helt lätt att tacka
ja. Att jag till slut bestämde mig beror på att jag gått i Jannes skola, att han och jag under våra
sex år ihop på golfbanor bollat idéer med varandra, ja att vi såg på banskötsel på ett likartat
sätt. Det skulle också kännas hedrande att få föra Jannes arv på banskötsel vidare i en så fin
klubb som Hammarö GK. Jag tror att Janne skulle ha önskat att jag antog den utmaningen.
Det som slutligen gjorde att poletten föll på plats var att Pär-Gunnar Wallgren från Billeruds
GK tackade ja till att börja jobba på Hammarö och i princip ikläda sig den roll jag haft bland
banpersonalen de senaste två åren. Det kändes viktigt för mig som ny banchef att i det dagliga
arbetet ha en rutinerad kollega att bolla små som stora frågor med. P-G har stort kunnande

Så här såg det ut i slutet av mars när Oliver Lübeck, ny för året bland banpersonalen, klippte
första hålets green inför öppningen av banan första veckan i april.
och som tidigare banchef på Billerud skapade han med små resurser en finish på den banan
som blev uppskattad bland medlemmar och gästspelare. P-G började på Hammarö 1 mars.
Han och Janne kände varandra väl och hade i mycket samma tankar om banskötsel och hur
den kan utvecklas. Och precis som Janne är P-G en riktig ”doer”. Jag vill att mitt och P-G:s
arbetssätt ska efterlikna det som Janne och jag hade. Så här långt känns det mycket bra.
En starkt bidragande orsak till att jag tackade ja till jobbet som banchef var också att huvuddelen av den mycket duktiga och ambitiösa banpersonalen från förra året är kvar: Robin
Pettersson (heltid), André Stenwreth (heltid 10 månader) och Petter Willbas (heltid juni-augusti). Som ny medarbetare kan vi även välkomna Oliver Lübeck (heltid sex månader). Samtliga är killar med stort golfkunnande, som brinner för uppgiften och som drar åt samma håll.
Viktigt nyförvärv i år är också pensionären Kjell-Åke Johansson, som två dagar i veckan
kommer att arbeta som mekaniker och serva vår viktiga maskinpark. Kjell-Åke har även en
motsvarande roll andra dagar i veckan på Bryngfjorden.
Mot bakgrund av den svåra period vi upplevde efter det som hände i december känns det nu
sammantaget bra med den uppställning banpersonal Hammarö GK har tillgång till 2020. Samtidigt lever Jannes anda kvar i arbetsgruppen och kommer att göra så länge.

Trädfällningen som öppnat upp banan
Första helgen i april kunde vi öppna banan. För den här tiden på året är banan i mycket bra
skick. När du spelar din första runda för året kommer du att överraskas av hur mycket ljusare
det blivit. Närmare 2 500 kubik timmer har fällts, främst gran och lövträd. Jan Lindberg brann
för att öppna upp så att mer solljus skulle komma in på golfhålen och samtidigt skapa en effektivare luftväxling. Efter kontakter i höstas med kommunen, som äger marken, hände saker
och ting snabbt. Kommunen anlitade en skördare för trädfällning och gallring. Janne och jag
snitslade cirka 200 större träd som skördaren (Skogssällskapet) absolut inte fick röra samt ett
70-tal som vi var extra angelägna att bli av med.

Öppnare och ljusare. Många stubbar vittnar om att det hänt mycket på banan i vinter för att
det bland annat ska bli mer ljusinsläpp och bättre förutsättningar för gräset.
Nu när timret körts bort och våren är här ser vi hur fint resultat det blev. Sorgligt bara att
Janne själv inte fick uppleva den ansiktslyftning av Hammarö GK som han initierade. Banan
har i mina ögon har alltid varit en skogsbana och är det fortfarande 2020. Trädgallringen har
gjort att banan fått ett annat liv, man kan se igenom till närliggande hål. Vi har också fått väldigt bra respons från de medlemmar som varit ute på banan under våren, nio av tio är positiva.
Det mesta av riset efter de fällda träden är nu borta. Senaste månaderna har vi släpat ris och
eldat mer eller mindre varje dag. Mycket slit, men vi kom
igång tidigt tack vare en snöfri vinter. Å andra sidan har
det varit väldigt blött, vi fick 450 mm regn från 1 september till 1 mars, normalt en årsnederbörd.

En 20 veckor lång höst…
Vi som jobbar med banskötsel på dessa breddgrader har
aldrig upplevt en liknande vinter. Jag skulle snarare kalla
den här vintern för en 20 veckor lång höst. Det man kunde
vara bekymrad över var hur gräset skulle reagera. Gräset
gör sin invintring med kolhydratsinlagring och förbereder
sig för vintern från oktober till november. Det gräset samlat på sig under den perioden är det perfekta försvaret mot
de köldknäppar som alltid brukar komma i november och
december. Därefter försvinner motståndskraften ju längre
tiden går. Så det vi var oroliga för var att vi skulle få typ
två decimeter blötsnö i slutet av mars och på det en försenad vinter i april. När inte det kom kan vi luta oss tillbaka
och konstatera att det blev en för banan fantastisk övervintring.
Tjälen fick aldrig fäste på banan. Visst kunde vi kortare
perioder ha lite begränsad tjäle i de sanduppbyggda greenerna, men den försvann lika snabbt som den kom. Vårdukarna som vi brukar täcka greenerna med i februari/mars
kunde vi lyfta av redan efter cirka två veckor.

Redan 11 februari började vi
klippa. Det torde vara rekord
på Hammarö GK.

Fullt tryck på bevattningen. Så här såg det ut redan 16 mars på greenområdet hål 2 och i
bakgrunden är sprinklers igång även runt greenen på hål 5.
Redan 11 februari började vi klippa delar av banan. Den 16 mars drog vi igång bevattningssystemet. I slutet av mars klippte vi greenerna ned till 5 millimeter, foregreens och tees till 8,5
mm och fairways 15 mm. Under högsäsong är inriktningen att vi ska ha följande klipphöjder:
greener 3,1, foregreens och tees 7 samt fairways 10,5.
Stimpen (hur snabbt bollen rullar på green) kanske är lite tidigt att skriva om nu, men jag
tycker att vi hittade en bra nivå förra sommaren, 9,5 på morgonen och 9,0 på eftermiddagen.
Något som passar flertalet kategorier golfare. Snabbare än så ska vi inte ha eftersom Hammarös greener är ondulerade. Vi skulle kunna snabba upp greenerna till 10 eller 11, men då
skulle det bli en puttcirkus som inte är rolig.

Vi klipper motsvarande drygt 20 fotbollsplaner, flera gånger i veckan
Apropå klippning kanske någon undrar hur stora ytor som omfattas. Här några siffror på det:
- 1,2 hektar greener (inkl putt- och chipgreen) klipps varje dag
- 1,5 hektar tees/foregreeens klipps tre gånger i veckan
- 10 hektar fairways klipps tre gånger i veckan
- Övriga ytor, som jag inte har några säkra mått på: På 18-hålsbanan är det ruffen (klipps en
gång i veckan) och semiruffen (tre gånger i veckan). Dessutom klipper vi återkommande
korthålsbanan.
Sammanlagt klipper vi en yta som motsvarar drygt 20 fullstora fotbollsplaner. Och vi gör det
flera gånger i veckan.
En modern maskinpark skapar förstås de rätta förutsättningarna för banpersonalen att hålla
banan i toppskick och med en finish som sticker ut. I år har vi tre nyförvärv, som alla ersätter
sådana som tjänat ut: En fairwayklippare (ca 550 000 kr + moms), en semiruffklippare (ca
400 000 + moms) och ett transportfordon (ca 150 000 kr). Klubben har gjort en hel del stora
investeringar på maskinparken under senare år och det känns som om vi står väl rustade.
Framöver kommer vi inte behöva köpa lika många och dyra maskiner varje år. Viktigt är
dock att byta ut någon maskin varje år så att klubben inte hamnar i ett uppdämt behov där
nästan allt ska bytas samtidigt.

Jag återkommer i den här spalten med information om banarbetet och varför olika åtgärder
genomförs. Dessutom ska vi på hemsidan och på klubbens Instagram försöka publicera kortfattad dagsaktuell information som rör planerade banarbeten.
Helt kort kan jag nämna att under april ska vi genomföra en luftning av greenerna, vilket vi
därefter upprepar ungefär var fjärde vecka under säsongen, beroende på väder och vind.

Åtgärder på banan med anledning av Corona-krisen
Corona-krisen har gjort att mycket händer och förändras snabbt i Sverige och världen och det
påverkar även golfen. I skrivande stund är svenska golfbanor fortfarande öppna, till skillnad
från i flertalet andra länder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har även
infört några lokala regler på banan i syfte att minska risken för smittspridning, främst putta
med flaggstången i hålet. Vi har även tagit bort bolltvättarna och bunkerkrattorna.

Avslutningsvis: Vi i banpersonalen är taggade inför säsongen 2020, men vi behöver också
hjälp av er golfare. Som jag skrev här ovan har vi stora gräsytor att sköta, så varje nedslagsmärke du lagar och varje uppslagen torva du lägger tillbaka och trycker fast med hälen är något som jag och mina medarbetare uppskattar. Det hjälper oss att hålla banan i toppskick.
Tack på förhand för din hjälp!
Har du som läser ”Cristians Inspel” några frågor om banskötsel är du välkommen att mejla
dessa till mig så försöker jag svara i nästa nummer. Adressen är: cristian@hammarogk.se
Cristian Swärd
Banchef
Hammarö GK

Välkomna ut på Hammarö GK! De 18 hålen ser inbjudande ut och ligger och väntar på alla
vårsugna golfare. Kom bara ihåg att ta med greenlagaren – och använd den flitigt.

Flera viktiga nyförvärv 2020 på Hammarö GK
Vi välkomnar flera nyförvärv till skötseln av banan den här säsongen. Personellt har
Hammarö GK ”värvat” Pär-Gunnar Wallgren från Billeruds GK på heltid (bilden
nedan). Nya, med kortare uppdrag, är också Oliver Lübeck (sex månader) och Kjell-Åke
Johansson (två dagar i veckan under säsongen). Den sistnämnde har i uppgift att se till
att maskinparken servas och fungerar som den ska, bland annat nya klipparna på
bilderna här ovan, greenklipparen (till vänster) och semiruffklipparen.

