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När alla hjälps åt får vi
en golfbana i toppskick
Vilken start på golfsäsongen vi fått på Hammarö GK! I skrivande stund, sista veckan i maj,
har det spelats cirka 8 000 ronder på vår 18-hålsbana. Hur kul som helst! För oss som jobbar
med att hålla banan i trim har det hårda trycket på banan inneburit en unik situation.
I det här ”Inspelet” berättar jag om förutsättningarna för att vi ska kunna erbjuda medlemmar
och gästspelare en bana som gör så många som möjligt nöjda när de kliver av 18:e greenen.
Det handlar mycket om ett samspel mellan oss sex banarbetare och ni som förväntansfulla
peggar upp på första tee. Första halvan av vår arbetsdag är 06.00 - 10.00. Ambitionen är att
klippa greener och foregreener med start 06:00 och hålen i en ordning så att vi inte ska ha
spelare framför oss. Då går det snabbare och vi kan erbjuda alla det de vill ha, nyklippta fina
greener. Vi vill att alla som har en bokad starttid från 07.00 ska kunna spela sin rond utan att
störas av klippare på greener och foregreener samt i så liten utsträckning som möjligt på fairways. På klubben finns totalt ett 20-tal riktigt morgonpigga golfare, som gärna slår ut så tidigt
att vi stöter på dem på banan med våra klippare. Vi har förklarat för dem att vi måste få företräde omedelbart när vi kommer, att vi inte hinner att vinka fram, annars spricker vårt dagsschema. Och det förstår de, oftast. Från klubbens sida skulle ett alternativ kunna vara att inte
tillåta bokningar och spel före 07:00, men så länge det fungerar som det gjort under våren så
är det okay för mig och mina kollegor.

I år kan du se in till angränsande fairways på ett helt annat sätt än tidigare. Det beror på
den omfattande trädgallringen som genomfördes under senhösten och vintern.

Så här jobbar vi med greenerna
Under april har vi klippt greenerna tre gånger i veckan, under högsäsong maj och framåt,
klipper vi greenerna varje dag. För att klara detta under juni-juli-augusti har vi ett lite annorlunda arbetsschema. Då finns två banpersonal i tjänst från 05.00 lördag-söndag, jämfört
med en under våren och hösten.
Tee och foregreen klipper vi tidigt på morgonen tre gånger i veckan (måndag, onsdag och
fredag) och det gör två man på fyra timmar, totalt cirka åtta arbetstimmar.
Vältning av greener görs vid behov. Den här våren har det gjorts en gång i veckan, fredagar.
Under högsäsong fortsätter vi välta när vi ser att det behövs. Det blir lite oftare när gräset
kommit igång på ett helt annat sätt än första halvan av maj. En stor del av maj var ovanligt
kall och ganska ofta var det frost på morgonen och därmed stängd bana ett antal timmar.
Våra greener är relativt ondulerade och därför har vi inget behov av att klippa ner dem extra mycket. Under högsäsong har vi 3,1 millimeter som riktvärde för klipphöjden. Därutöver
vältar vi, som jag skrev här ovan, vid behov. På så sätt utsätter vi inte gräset för extra stress
och vi kan trots det hålla tillräckligt snabb bollrull (stimp) på greenerna. Mellan 9,5 och 10
på morgonen och 9 - 9,5 på eftermiddagen.
Luftning av greenerna med så kallade solida pinnar 10 mm utfördes två gånger under våren. Nästa tillfälle blir troligen veckan efter midsommar.
Dressning av greenerna sker ungefär var 14:e dag under säsongen. Mängden sand varierar.
Ju mer tillväxt vi har, desto mer sand behövs. När det växer som mest går det åt 12 ton per
hektar. Under hela säsongen handlar det om cirka 150 ton sand. Sanden är inget vi hämtar upp
från Vänerns stränder, utan det rör sig om tvättad specialsand från Baskarp invid Vättern.
Hålpipning innebär ett större ingrepp i greenerna och någon sådan blir troligen inte aktuell
förrän sent i höst. Vi hålpipade tidigt i våras på markytor som varit särskilt utsatta, exempelvis
vattensjuka greener på sex hål.
Vertikalskärning på greenerna görs främst för att ha en jämn och fin bollrull. Jag försöker
följa forskningen på detta område och påtagligt är att den inte längre lyfter fram behovet av
vertikalskärning lika mycket som tidigare. Om gräsmattan på greenerna i sommar blir såpass
tjock och saftig att vi behöver tunna ur den, ja då kommer vi att vertikalskära. Kanske en gång
i slutet av juni och en till i slutet av juli.

Gödsling av greenerna har pågått under hela vintern och våren med flytande gödning. Även
om vi hade en för golfbanor gynnsam vinter blev första tre veckorna i maj ovanligt kyliga och
vi fick ofta nattfrost. Med en låg marktemperatur har gräsplantorna svårt att ta till sig den näring som finns i marken men kan då ta åt sig näring genom bladen och dess klyvöppningar.
Under perioden maj-oktober kombinerar vi flytande bladgödsel och granulerat gödsel i olika
kväveformer för att ha så liten och jämn tillväxtkurva som möjligt för att ha bra bollrull under
större delen av dagen men samtidigt ha ett så starkt gräs att det klarar av slitage och stå emot
sjukdomar.
Detta med gödsel och gödselgivor är ett kapitel för sig och inte minst vad som händer i marken för att gräs ska kunna tillgodose sig dessa, men kväve(N), fosfor(P) och kalium(K) är de
ämnen som gräset behöver mest av och kallas därför Makroämnen. Sedan tillförs även micronäringsämnen som exempelvis järn (Fe), mangan (Mn) mm och dessa är minst lika viktiga,
om än i mindre volym. Gräset är precis som människokroppen beroende av balans mellan de
olika ämnena för att må bra. För lite eller för mycket av det ena försvårar eller stänger möjligheten för plantan att tillgodose sig något annat ämne. Dock är det mängden kväve som är den
styrande faktorn.

Kylig vår och ovanligt många spelare på banan gjorde att vi tvingades täcka två tees med
vårdukar för att hjälpa gräset att komma igång ordentligt.

Pandemin påverkar både spelet och ekonomin
Den kalla våren i kombination med hårt speltryck skapade första halvan av maj ett stort slitage på greener och tees. Vi fick till och med täcka två tees (hålen 3 och 6) med vårdukar.
Från september till mars fick banan 457 mm regn, men från 1 mars till 20 maj kom endast 37
mm. Det betyder att vi fick dra igång bevattningsanläggningen. I april pumpade vi ut 5 000
kubik vatten på banan, de första tre veckorna i maj drygt 5 000 kubik.
Apropå kubik berättade jag i förra ”Inspelet” att närmare 2 500 kubik träd har fällts på banan. Det betyder att vi fick enormt mycket ris att ta hand om. Banpersonalen har slitit ont i
vinter med att röja och totalt 130 personer kom till tre tidiga städdagar och gjorde ett jättejobb
med att röja ris. Trots det återstod en hel del och vi fick ett stort gensvar när vi inbjöd till ”den
riktiga städdagen”, ungefär 200 medlemmar anmälde sig. Men så kom coronan och avrådan
från folksamlingar på fler än 50 personer. Ute i skogen kunde vi ha löst detta, men på parke-

ringen och runt klubbhuset hade det blivit svårt. Därför ställdes denna viktiga städdag in och
det förklarar delvis att det finns en hel del ris kvar i terrängen.
Pandemin har också påverkat spelet. Vi följer riktlinjerna från folkhälsomyndigheten och
råden från Golfförbundet med flaggor fast i hålen och inga bunkerkrattor. Tills vidare heller
ingen användning för våra nyinköpta bolltvättar. Ekonomiskt kostar viruset klubben flera
hundra tusen kronor i form av uteblivna greenfeeintäkter på grund av reserestriktioner och
inga norska golfare alls hittills i år. Den ovanligt långa våren (vi började klippa redan 11 februari) innebär extra kostnader för bl a gödsel och drivmedel, till viss del även ökade personalkostnader. Klubbchefen Martin är förstående till dessa extra utgifter – han inser att banan och
dess skick är Hammarö GK:s viktigaste produkt.

Du kan hjälpa oss att få tid över för nya projekt
Vi som jobbar med banan har ständigt idéer om projekt som kan utveckla anläggningen ytterligare. Dessa bollar vi med klubbledningen och försöker åtgärda om och när vi får tid över
från den dagliga banskötseln.
Närmast i pipeline ligger att färdigställa ett område mellan hål 1 och hål 18. Där har i vinter
fällts stora aspar och nu när de stora rötterna är borta ska vi jämna till marken och så samt
bygga upp en kulle. Vidare återstår en del arbeten på drivingrangen.
Detta är alltså arbeten som vi utför om vi får tid över och här kan du som spelar hjälpa oss.
Lägger du tillbaka uppslagna torvor och trycker fast dem ordentligt i marken så spar du tid för
banpersonalen. Likaså det självklara att laga nedslagsmärken, förutom ditt eget ha gärna som
rutin att laga minst ett till. Avslutningsvis vill jag även rikta ett stort tack till mina underbara
kollegor som gör ett fantastiskt jobb. Jag är lycklig och stolt att få arbeta tillsammans med er.
Jag önskar alla golfspelare många trevliga upplevelser på Hammarö GK i sommar. Återkommer med ett nytt ”Cristians Inspel” i juli. Har du några frågor om eller synpunkter på
banskötsel på vår klubb är du mycket välkommen att maila dem så lovar jag att svara i nästa
”Inspel”. Adressen är: cristian@hammarogk.se
Cristian Swärd
Banchef
Hammarö GK

Här ska jämnas till, sås gräs och anläggas en kulle. Så här såg det ut mellan första och sista
hålets fairways i mitten av maj.

Moderna maskiner hjälper oss att hålla greenerna i toppskick. Här genomför André
Stenwreth så kallad hålpipning i slutet av april.

Inte enbart ute på banan. Min roll som banchef innebär också en hel det administrativt och
jag använder datorn för att t ex följa upp hur mycket vatten vi pumpar upp från Vänern.

En vanlig syn i maj. Första halvan av den månaden möttes vi mer än varannan morgon av frost,
vilket betydde spelförbud och även att vi fick göra om arbetsplaneringen för dagen.

Största greenen på banan. Det är förstås puttinggreenen och den ska också klippas varje dag.

BANPERSONALEN 2020
Klickar du på länken härintill kommer du till en presentation med fakta om hela gänget.

