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Spännande nyheter
inför golfåret 2021
Vilket otroligt golfår 2020 blev! När pandemin begränsade eller helt stängde ner
många verksamheter slog golfen i Sverige alla tiders rekord, bland annat när det
gäller spelade ronder. Här på Hammarö spelades det 39 000 bokade ronder, att
jämföra med cirka 28 000 en normalsäsong.
Jag berättade i förra ”Inspelet” hur den stora aktiviteten ställt särskilda krav
på banpersonalen och hur slitaget på banan ökade. Men nu när jag i mitten av
november tittar i backspegeln tycker jag trots allt att vår bana klarade det
ökade trycket förvånansvärt bra.
Efter flera dygn med mycket regn i mitten av oktober kändes det naturligt att stänga banan 21
oktober. Jag förstår att många gärna ville spela ytterligare några veckor, men för oss som ansvarar
för banan handlar det om att skapa utrymme för viktiga förberedelser inför vintern. Dessa började så
smått i slutet av sommaren med luftning av greenerna en gång i månaden. Det gjordes med så
kallade solida pinnar, 12 cm långa. Vår största prio med dessa luftningar var inte att få ner mer sand
i greenen utan främst för att syresätta rötter och gräset. När växtligheten stannar av på senhösten är
det viktigt att gräsplantan börjar lagra fruktsocker, detta för att höja sin förmåga till vinterhärdighet

Höst på Hammarö GK. Snart dags för banpersonalen att påbörja invintringen av banan. 21
oktober, efter en regnperiod, var det slutspelat för 2020 efter ett år med rekordmånga ronder.

Det här är min drömvinter
I september brukar vi ha frost flera nätter på banan, men i år hade vi inte en enda frostnatt. Ovanligt
varmt väder i kombination med blöta skapar grogrund för svampangrepp. Vi försöker skydda gräset
mot svampangrepp med att hellre gödsla än att använda bekämpningsmedel så länge det går. Det
senare kommer dock bli nödvändigt strax innan vintern är här.
I slutet av november räknar vi med att göra en sista luftning för året, denna gång med längre (20
cm) solida pinnar och då fyller vi även på med sand.
Förra vintern var den varmaste jag minns. Vi hade inte tjäle i marken på Hammarö GK en enda
gång och därför gödslade vi kontinuerligt under november och december. På så sätt blev det en
märklig vinter, som var snäll mot de flesta golfbanor på våra breddgrader. Men detta är ingalunda
den ultimata vintern för oss som försöker få banan att övervintra på bästa sätt. Om jag fick välja
skulle drömvintern på Hammarö GK se ut så här: Gradvis kallare andra halvan av november och en
bit in i december. Därefter minusgrader en period och på den tjäle som då bildats skulle 2 decimeter
pudersnö vara perfekt. Sedan får den ligga kvar utan värmeperioder fram till i mitten av februari.
Önsketänkande förstås. Näst mest optimala scenariot tror jag faktiskt skulle vara att det blir som
förra vintern, utan tjäle. Men gärna med mindre regn.

Vi har erbjudits en stor mängd schaktmassor
Så här långt har jag berättat om säsongen som gått och hur vi förbereder banan för vintern.
Nu till något nytt och spännande: Hammarö GK har erbjudits att återvinna schaktmassor som blir
över när en lokal entreprenör ska bygga på Hammarö och Karlstad under de kommande åren. Och
det rör sig inte om några enstaka lastbilslass, utan betydande mängder, hundratals lass. Vi för en
långt gången dialog och hoppas få alla papper klara under slutet av 2020. OM detta löser sig är
ambitionen att utföra flertalet arbeten under den del på året då vi inte har golfspel.
Jag ser i första hand tre bra användningsområden för schaktmassorna på Hammarö GK:
Hål 2 och hål 14: Ett kullsystem vänster om fairway på hål 2 mot verkstaden och bort i riktning
mot tee på hål 13 samt liknande kullar till vänster om fairway och bunkrarna på 14:e (där hålet
svänger av åt höger). Efter den stora trädfällningen förra vintern blottlades banpersonalens och
maskinparkens byggnader och det är här de nya kullarna kommer in i bilden. Det blir en rejäl
byggnation, men ingen traditionell bullervall, utan något som på ett naturligt sätt smälter in i
naturen och ”gömmer” byggnaderna.
Hammarö GK inledde förra året ett samarbete med den välkände entreprenören och banarkitekten
Johan Benestam. Han blir delaktig i hur vi på bästa sätt kan nyttja den stora mängden schaktmassor
vi får tillgång till. Benestam har redan skissat på kullarna runt byggnaderna och förmodligen
färdigställs detta våren 2021.
Drivingrangen: Vi ska fylla upp rangen där svackan är som djupast (från 10 m nedanför mattorna
och cirka 100 meter från utslagsplatserna). Höjningen blir ansenlig, cirka två meter. Dessutom
bygger vi en vall längst bort på rangen, som ska fånga upp bollar från de som slår riktigt långt, 225
meter och mer. Vi har redan påbörjat utvecklingen och förbättringarna av rangen. Det arbetet
fortsätter i vinter och även nästkommande vinter. Vi vill skapa något mer än enbart en plan yta,
något som gör det roligare att slå på rangen.

Banarkitekten Johan Benestam har i omgångar besökt Hammarö GK. Bilden är
från senaste besöket, 6 november, då bl a placeringen av nya tees diskuterades.

Johan Benestam har även skissat på
hur våra par 3-hål kan utvecklas. Vi
eftersträvar mer variation på korthålen 4,
11 och 17, de liknar i nuläget varann och
är ganska lika långa.
På hål 4 är planen att flytta fram
nuvarande utslagsplatser. Kanske så att
exempelvis en spelare med hcp runt 20
behöver slå ut med järn-9 i stället för
som nu järn-5.
Greenen ska inte göras om totalt men
vi har uppdragit åt Benestam att komma
med förslag hur gränsområdet kan
utvecklas. Det kan handla om att lägga
till greenyta bakåt för att få fler
flaggplaceringar. Även området runt
greenen kan förbättras och snyggas upp
samt bli mer mottagligt i stället för att
som i dag reflektera bort slagen.
Jag vill poängtera att vi hittills enbart
är i ett projekteringsskede med hål 4 och
att vi inte satt något datum när detta ska
göras i praktiken.
Det har med kostnader att göra, samt
att vi vill utföra arbetena så att de
innebär minsta möjliga störningar för
golfspelandet.
När hål 11 och 17 ska börja projekteras
får vi se, men de finns med i klubbens
flerårsplan. I den finns bl a också planer
på förbättringsarbeten på hål 18, i
synnerhet greenområdet.

Här diskuteras placeringen av de kullar som ska
formas med schaktmassor intill 14:e hålets fairway.

Nya utslagsplatser 2021 och ny slope 2022
En nyhet för nästa år blir också andra placeringar av 48 & 42 tee på hålen 5, 7 och 12. När Johan
Benestam besökte Hammarö 6 november diskuterades var dessa utslagsplatser ska anläggas.
Ambitionen är att de ska byggas och sås under 2021 och förhoppningsvis kunna tas i bruk i slutet av
säsongen. Under tiden de byggs används förstås nuvarande tee på de aktuella hålen.
När ovan nämnda förändringar med de nya utslagsplatserna är spelklara kommer banan slopas om
så att ny slope gäller från 2022.
Det finns även andra förslag på förbättringar av flera andra golfhål, men vi klarar inte att göra allt
på en gång – varken praktiskt eller ekonomiskt. Målet är att successivt förbättra banan i takt med
vad klubbens ekonomi medger och vi i banpersonalen mäktar med.
Närmast i tiden ska vi i vinter färdigställa projektet vi påbörjade för ett år sedan, området mellan
hål 1 och 18, där vi tagit bort en del träd och där det nu blir några mindre kullar.

Höggräs eller inte intill bunkrar? En fråga som i år har engagerat spelarna på Hammarö GK.

Höggräset försvinner på vissa ställen...
I mitt förra ”Inspel” beskrev jag satsningen vi gjorde inför 2020 med att släppa upp högt gräs runt
bunkrar i syfte att signalera till spelaren att där framme finns ett hinder. Dessutom var motivet att ge
banan en delvis ny karaktär och höja dess estetiska värde. Vi har fått mycket cred för detta, men
också en del kritik. Baserat på inkomna synpunkter och egna värderingar ska vi göra justeringar på
några hål, men höggräset kommer att finnas där också 2021 om än glesare, på färre ställen och
andra ställen.
Innan vi öppnar banan till våren hoppas jag att vi kan samla många medlemmar till städdagar där
prio 1 blir att hjälpa till med röjningen av ris efter förra vinterns stora trädfällning. Coronan gjorde
att vi tvingades ställa in städdagarna våren 2020. Genom att dela upp städinsatserna på flera olika
tillfällen våren 2021 hoppas jag vi ska kunna genomföra dessa för banan så viktiga dagar. Och
självfallet att många ställer upp.
Förbättringen av rangen fortsätter alltså i vinter och som jag nämnde tidigare får vi
förhoppningsvis stora mängder schaktmassor och här måste vi vara med och övervaka så att
lastbilslassen tippas där vi vill ha dem.
Tack alla medlemmar och gästspelare för positiv och värdefull feedback om banan 2020! Tack
också för att allt fler spelare lagar nedslagsmärken och uppslagen torv. Detta är en värdefull hjälp
för banpersonalen och det ger oss extra tid att ägna oss åt förbättringsarbeten utanför de dagliga
rutinerna som vi annars inte skulle hinna med. Jag hoppas att vi kan återkomma med ”Cristians
Inspel” även 2021 och har du synpunkter på eller frågor om banskötsel är du välkommen att maila
dem till cristian@hammarogk.se
Cristian Swärd
Banchef
Hammarö -GK

Blåser ur bevattningssystemet. Det är ett återkommande hösttecken på Hammarö GK.

PS! Här nedan följer några bilder från Hammarö GK 2020

Underhåll av maskinparken. Mekanikern Kjell-Åke Johansson är en viktig kugge på
Hammarö GK. Kjell-Åke har i år funnits på klubben två dagar i veckan. En glad nybliven
pensionär, som förutom Hammarö även gör två dagar i veckan på Bryngfjorden.

Birdies klara för landning på greenen hål 2. Strax efter att bilden knäpptes blev det tolv
nedslag på greenen – men inte ett enda nedslagsmärke. Däremot kanske rekord i ”birdies”.

Välbevakad green. Flera bunkrar har en förmåga att fånga upp många inspel på banans
16:e hål. Spelare som går härifrån med ett par är mestadels nöjda. Här är ett av ställena
där höggräset kommer att försvinna nästa år.

