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Därför har vi högt
gräs runt bunkrarna
Golfen i Sverige slår i skuggan av pandemin alla tiders aktivitetsrekord. Så även här på
Hammarö GK. I början av augusti hade vi 39 procent fler spelade ronder än något tidigare år.
Detta har förstås påverkat vårt arbete med banan, slitaget har ökat och vi har tvingats lägga
om arbetsschemat. I stället för att börja jobbet på banan klockan 06:00 har vi från början av
juni och framåt varit på plats 05:00 för att hinna klippa så att alla som går ut från 07:00 och
framåt möts av fräscha greenområden och en bana som även i övrigt är välkomnande.
Det är inte ovanligt att någon slår ut på hål 2 när vi anländer till jobbet strax före klockan 5.
Hittills har samspelet med morgonpigga golfare som startar före första bokningsbara tiden
07:00 fungerat hyggligt, men fortsätter trenden med allt fler som vill spela i ottan även nästa
år måste vi endera stänga första 9-hålen helt fram till 07:00 eller bli fler i banpersonalen.
På Hammarö GK är vi under golfsäsongen sex anställda som jobbar med banan plus en person som finns här två dagar i veckan för att underhålla maskinparken. Och från vecka 27 till
och med 32 är minst en av oss på semester. Sju-åtta banpersonal är normalt på en motsvarande 18-hålsanläggning, men som banchef vill jag inte klaga. Killarna jag har till förfogande är
jätteduktiga, de har en spirit som betyder mycket och som sammantaget gör oss till ett väloljat

Vajande rödsvingel. Delvis i originalfärg, men till större delen under juni förvandlad av
värmeböljan till gult. Skapar en känsla av links- och hedkaraktär. Detta gräs har i år fått
en särskild roll runt bunkrarna på Hammarö GK. Mer om det längre ner i texten.
maskineri. Och då inbegriper jag även Kjell-Åke, som är den som underhåller och oljar in
maskinerna.

Greenerna i toppform efter midsommar
Jämfört med 2019 har det vädermässigt varit en annorlunda säsong för banpersonalen.
Vintern var från januari till och med april den varmaste jag upplevt. Vi gödslade hela vintern
och klippte lite försiktigt redan i februari. Maj var bitvis ovanligt kylig, men i slutet av den
månaden och under hela juni blev det riktigt varmt – och samtidigt både torrt och blåsigt. Den
naturliga nederbörden uteblev och vi måste pumpa upp mycket vatten från Vänern. I juni körde vi ut 14 000 kubik att jämföra med 7 600 året innan eller lika mycket som rekordsommaren
2018.
Vi har i huvudsak två grässorter på våra greener, krypven och vitgröe. Vi försöker hela tiden
gynna tillväxten av krypven. Den senare är härdigare och klarar vintern bättre än vitgröe.
Grovt räknat har vi 40 procent vitgröe på greenerna och den blommar naturligt på försommaren. I år blommande den ovanligt intensivt och då ville vi inte vertikalskära med risk för att
sprida stora mängder vitgröefröer. Vertikalskärningen försenades, vilket gjorde att vi i juni
inte fick den önskvärda finishen på greenerna. Högsommarvärmen i juni gjorde också sitt till.
Men från midsommar och framåt är jag jättenöjd med greenerna. Släta, fina och rättvisa.
Under Golfveckan ”vässade” vi greenerna lite extra och farten på bollrullen (den så kallade
stimpen) mätte vi till 10,5 på morgonen och den höll i sig långt fram på eftermiddagen.
Kanske blev denna bollrull på våra ondulerade greener lite väl snabb för en del, men särskilt
de med låg handicap tror jag stortrivdes.
Så snabba greener är dock inget vi eftersträvar under större delen av säsongen, vår ambition är
att hålla en nivå som passar majoriteten av golfare och här på Hammarö försöker vi lägga
stimpen på runt 9,0 - 9,5.
En viktig anledning till att vi inte vill permanenta bollrullen till drygt 10 är också att det
skulle ställa ökade krav på banskötseln – vi måste klippa och välta oftare, gödsla mindre, även

vattna lite mindre. Och det i kombination med det ökade speltryck vi haft på banan i år skulle
öka risken för slitage och sjukdomar.
Önskemålen hos golfarna varierar med handicap och andra faktorer. En sak är dock från
banpersonalens sida säker, vi kan inte vara alla golfare till lags samtidigt. Målsättningen får i
stället vara att göra så många som möjligt så nöjda att de vill komma tillbaka och spela.

Högt kilopris för krypven
I mitten av augusti har vi inplanerat nästa
vertikalskärning och därefter är det dags för
stödsådd av greenerna med krypven.
Stödsådden genomförs en gång om året och
att vi valt denna period beror på att vi ofta
har en del regn i augusti och att jorden då är
både fuktig och har en relativt jämn och hög
medeltemperatur. Vi skär ner krypvensfröerna 4-6 mm i greenerna och sedan får vi bevaka så att det jordlagret hålls fuktigt.
Det finns en rad olika sorter av krypven.
2018 började Janne (Lindberg) och jag testa
med två sorter, en som är ljusare och ett lite
mörkare gräs. Den mörkare varianten –
Crystal Bluelinks – bedömer jag passar bättre in på vår bana och det var också Jannes
mening. Fröna är väldigt små och finkorniga, men kilopriset är högt. Stödsådden av 18
greener kostar 40 000 - 60 000 kronor (plus
arbetsinsatsen).
Vi hoppas alla på fina förhållanden resten
av golfsäsongen. Under återstoden av augusti och september borde det med någorlunda normala väderförhållanden skapas
förutsättningar för en bana i fortsatt fint
skick. Successivt kommer vi att öka klipphöjden i syfte att sakta men säkert göra
greenerna rustade för vintervilan.
Lite mörkare gräs. Det hjälper innehållet i de
För mig som banchef betyder senare delen här behållarna till med, krypvensfröerna som
av augusti att huvudet är fyllt av tankar, inte stödsås på greenerna i augusti.
enbart om september och oktober utan också
hur vi bäst förbereder banan inför 2021.
Inget verkar längre normalt med vintrarna och klimatet, så det gäller att vara flexibel. Hur
länge banan ska vara öppen brukar ge sig självt – alltså fram till det blir kyligt, blött och allmänt otrevligt. Första veckan i november är ett stalltips, men i dessa tider vet man aldrig…
En sak är dock säker, något spel på vintergreener blir det inte på Hammarö GK. Anledningen är att det kostar för mycket att ha personal på plats och risken för förstörda greener är uppenbar. Det finns skrämmande exempel på sådant från andra klubbar, som försöker hålla öppet med sommargreener en stor del av vintern.

En het potatis i sommar
Avslutningsvis vill jag ta upp en fråga som
varit en het potatis bland medlemmar och
gästspelare, nämligen gräset vi har släppt
upp kring flertalet bunkrar på banan och
även på en del kullar.
Bakgrunden är att Hammarö GK sedan
en tid har ett samarbete med den välkände
banarkitekten Johan Benestam. I våra inledande kontakter har Johan lämnat en del
förslag och ett av dem ser vi resultatet av
redan den här säsongen.
Grundläggande hos flertalet banarkitekter
är att hinder på banan om möjligt ska vara
synliga från tee eller vid inspel. Det är här
höggräset runt bunkrarna på Hammarö GK
kommer in i bilden. Många av bunkrarna
på vår bana är svåra att upptäcka och ett
mycket billigare alternativ till att bygga om
bunkrarna är att synliggöra dem med vårt
ovanligt vackra tunna och höga rödsvingelgräs.
Delar av detta gräs behåller sin rödaktiga
färg säsongen ut, men vid längre högtryck
Visst är det vackert!? Vårt höga gräs runt
och torrperioder skiftar rödsvingel ofta färg
bunkrarna har gett banan ett lyft, tycker
till gult. Den effekten fick vi redan i slutet
många. Vad tycker du?
av den torra och varma junimånaden.
Så nu har vi på Johan Benestams inrådan
släppt upp gräset runt majoriteten bunkrar och dessutom på en del kullar. Alltså en signal till
spelaren att här kan ligga en bunker och att det kan vara läge att kolla en extra gång i banguiden.
Johan är väldigt förtjust i vårt höga vackra gräs. Att lyfta fram detta runt bunkrar och greener samt där det i övrigt är möjligt kommer enligt Johan att höja helhetsintrycket på banan.
Alltså inte enbart sända en signal om ett eventuellt hinder utan också ge banan en delvis ny
karaktär som lyfter det estetiska intrycket. Vi vet redan nu att vi kommer att plocka bort vissa
områden helt från det höga gräset då dessa blir onödigt straffande och vissa kommer vi
kanske flytta lite. I dagsläget kan ett "nästan" bra slag bli lite väl bestraffat. Men min målsättning och förhoppning är att vi ska lyckas ha en bana som både är vacker och rättvis att spela.
Denna inriktning kräver förstås en del arbete för banpersonalen, det gäller bland annat att se
till att där vi släppt upp höggräset får vegetationen nedtill inte bli alltför tät. Det ska ju gå att
hitta bollen. Det finns bra möjligheter att göra detta i april, när det fortfarande oftast är torrt
och kallt, att klippa ner och hindra tillväxten på undervegetationen samtidigt som rödsvingelgräset överlever, om än något glesare. Jag är övertygad att nästa säsong är gräset betydligt
glesare.

Vilka är då reaktionerna så här långt? Jo, även om det finns olika synpunkter är de flesta jag
hört övervägande positiva. Vanligaste kommentaren är: ”Det är ju så vackert!”
Det är dock lite tidigt att dra alltför höga växlar på enstaka feedback. Mer underlag får vi i
den medlemsundersökning som genomförts på klubben.

Tre nya damtees nästa år
Tidigt våren 2021 ska vi tillsammans med Johan Benestam bestämma placeringen av nya
damtees på hålen 5, 7 och 12. De ska byggas och sås under 2021. Förhoppningsvis hinner de
också öppnas på senhösten. Våren 2022 ska allt vara klart och även banan omslopad.
Vi har även diskuterat ytterligare förbättringar av banan med Johan Benestam. Idéer saknas
inte, men vi måste skynda långsamt och i en takt som förutsätter en god ekonomisk tillväxt
för Hammarö GK.
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla som var med och deltog i tävlingen ”Till minne av Jan Lindberg” under Golfveckan. Det värmde i hjärtat när Björn Johansson i tävlingskansliet meddelade att tävlingen var fulltecknad och att man i sista stund utökade antalet
startplatser med ett tiotal som en följd av det stora intresset. Pengarna som klubben fick in
under den dagen ska "öronmärkas" till att vår personal ska utbildas bredare och djupare inom
yrket greenkeeping. Under vintern som kommer, som ett exempel, André Stenwreth läsa det
andra steget i SGF:s utbildnings-stege under tre veckor.
Jag återkommer med ett nytt ”Cristians Inspel” i oktober. Har du några frågor om de ämnen
jag tagit upp här ovan är du välkommen att maila dem så lovar jag att svara i nästa ”Inspel”.

Adressen är: cristian@hammarogk.se
Cristian Swärd
Banchef
Hammarö GK

PS! Här nedan följer bilder från banan under juli och vi börjar
med en av våra frivilliga ”fairwaylagare”, Bengt.

Gryningspatrullen. Några gånger under säsongen ställer de här medlemmarna upp ideellt
och går runt och lagar alla uppslagna torvor som spelare lämnat efter sig på fairways,
Harald Lückner, Claes-Henric Silfver, Lennart Bohlin, Bengt Friberg, Lars Östlund och
Daniel Friberg. Mycket uppskattat av banpersonalen på Hammarö GK.

Varning utfärdad. Rödsvingelgräset intill 14:e hålets green sänder en signal inför inspelet att
här kan finnas en – eller flera – bunkrar. Läge för att tänka till och kanske kolla lite extra i
banguiden innan du slår till.

Grön drivingrange. Under hösten 2019 lade vi ner bevattning på rangen. Och i september i
år fortsätter arbetet med rangen. Mer information om det i kommande ”Cristians Inspel”.

Åttonde hålet. Ni som varit med några år minns det träskliknande området efter utslaget, där
det nu finns små kullar med rödsvingelgräs. Under senaste två åren har även greenområdet
fått ett stort lyft.

Stubbar i massor efter den omfattande trädfällningen senaste vintern. Stubbarna runtom på
banan, här på hål 2, kommer att fräsas bort.

Dammen på hål 9. Har sett lindrigt sagt tråkig ut. Vi kommer i höst att titta på vad vi kan göra på
kort sikt för att den ska bli tilltalande, men också börja skissa på om vi kan göra något lite större och
mäktigare på lång sikt.

Eftersnack. Vi börjar i arla morgonstund, klockan 05. Efter en lång, tuff dag tillsammans är
det ibland skönt att stanna upp en stund, sammanfatta dagens arbete och fundera kring
kommande prioriteringar. Just det snackar Petter Willbas och jag om när den här bilden tas.

Kontrollerat inspel på hål 13. Även här markeras de ganska platta bunkrarna av högt gult
gräs. En klar fördel för oss som inte ligger lika långt fram på utslaget som Caroline Blixt på
bilden och därmed kanske inte har koll på bunkern före green.

Greenområdet på hål 5. Även här fällde vi en del träd i vintras. Dessförinnan dränerade vi
fairway och lät dräneringsrören mynna ut i en liten damm. Den fångar ofta upp utslag med
drivern från långtslående spelare som försöker gena över skogen.

Greenområdet på hål 12. Greenen som har i år mått bättre än på länge på grund av mer sol,
ett resultat av vinterns gallring.

