Cristians Inspel

–

JUNI 2021

Mycket extrajobb med
fairways i maj och juni
Efter en vinter och vår som var ovanligt tuff mot växtligheten och satte sina avtryck på
många golfbanor dyker det bland medlemmar och gästspelare ofelbart upp en hel del
självutnämnda experter på banskötsel. Det är inget unikt för Hammarö, jag har
upplevt samma ifrågasättanden, ”goda råd” och gnäll på samtliga banor jag jobbat på
under snart 15 år.
Jag vill därför försöka förklara varför vår bana just i år hittills inte haft samma
finish på fairways under april, maj och juni som vi skämt bort golfarna med under
senare år.
I mitt förra Inspel i slutet av april beskrev jag hur den senaste vintern var brutal mot många
golfbanor. På Hammarö lyckades vi i samband med ett väderomslag i slutet av januari rädda
greenerna från allvarliga vinterskador (så kallad frystorka) genom att täcka med de vårdukar
vi normalt lägger på i slutet av februari eller början av mars. Greenerna går alltså att påverka
med rätt insatser i rätt tid och beroende på att det, i jämförelse med golfbanan i sin helhet,
rör sig om en begränsad yta.
Fairways däremot ligger öppna för vädrets makter. Och klimatet och vädret kan variera
kraftigt från en bana till en annan bara någon eller några mil bort. Detta gäller särskilt i ett

Fina greener i mitten av maj. Vi lyckades rädda greenerna från frystorka och därmed svåra
skador genom att snabbt täcka dem med vårdukar i samband med ett väderomslag i januari.

stråk från södra/mellersta Värmland och österut mot Västmanland och Uppland. Många av
oss som arbetar med banskötsel kallar området för isbältet. Här pendlar ofta temperaturen
runt nollstrecket, ibland regn, ibland is, ibland snö. En och annan köldknäpp. Lite längre
norrut kanske regnet hos oss faller som snö som sedan ligger kvar som en skyddande täcke
större delen av vintern.

Samma vinter kan vi ha fyra ”årstider”
Vissa år blir vinterperioden som en enda lång senhöst, vintern därpå kanske fyra olika
”årstider”: vinter/höst/vinter/höst. Och från mitten av mars och två månader framåt kan vi
ha allt från snö, regn, fem minus, till kortare period med drygt 20 plus. Men ofta högst fem
plusgrader i marken och det räcker inte för att få fart på gräsplantorna.
Fairways hos oss tog stryk och när våren kom och vinterskadorna skulle repareras krävdes
mycket arbete på kort tid. Viktigt också att göra rätt sak i rätt tid i förhållande till väder och
vind. Samtidigt hade vi golfsugna medlemmar som inget hellre ville än ut och spela.
2020 var det enklare, då var våren extremt tidig efter en mild vinter och vi öppnade banan
i bra skick redan första veckan i april, i år först tre veckor senare och med sargade fairways.
För att få fart på gräset behövs värme + vatten + näring och normalt är maj en bra månad för
detta. Men årets maj blev långa perioder kall och vi tvingades därför dagtid enbart ”pytsa
ut” vatten för att hålla ytan fuktigt i avvaktan på värme. Det betydde att banarbetet ibland
kolliderade med spelsugna golfare och jag hörde kommentarer typ: ”Varför inte vräka på
vatten på nätterna i stället för att åka runt och skvätta dagarna i ända?”
En del golfare tycks tro att det är lika enkelt att hålla en golfbana i trim som en basketplan…

Vertikalskurit och dressat
utsatta fairways
För att skapa extra utrymme för
banpersonalens arbete har vi
hittills i år valt att flytta fram
första starttid en timme på
måndagar, onsdagar och
fredagar (till kl 07:00) samt tre
timmar varannan tisdag (till
09:00). Från mitten av maj och
i juni har vi lagt extra fokus på
fairways på hålen 1, 5, 10, 12,
13 och halva hål 9. Vi brukar
inte vertikalskära fairways
eftersom det är alltför
tidskrävande i förhållande till
våra resurser. Men i år har vi
både vertikalskurit och dressat
nämnda fairways.
I banbudgeten för 2021 satte
vi av 80 000 kronor för inköp
av 400 ton sand för att dressa
fairways, vilket behövs för att
gräsrötterna ska utvecklas bra.
När detta skrivs (mitten av
juni) har vi hunnit köra ut drygt
130 ton och det har räckt till
fem hål (1, 5, 10, 12, 18 och
halva hål 9). Banan har fyra
korthål, vilket betyder att vi har
14 fairways som ska dressas.
Läckage i bevattningssystemet. Detta är ett återkommande
Målet är att innan juni är slut
bekymmer i våra gamla ledningar. Särskilt i skarvarna spricker
ha dressat åtminstone 10 av
rören. Här försöker jag tillsammans med kollegan Per-Gunnar
våra fairways.
Wallgren laga ett läckage intill green vid hål 6.
Luftningen genomförde vi
under senhösten och med en
bättre fairwayluftare än vi tidigare haft tillgång till. Det betyder att vi får ner mer sand i
fairways, vilket på sikt gynnar gräsplantornas rötter.
Vi har också genomfört det som är rutin varje vår med områdena utanför greenerna (tees,
foregreens och fairways), nämligen gödsla, samt se till att dräneringen fungerar.
Nu när det blir högsäsong räknar vi med att klippa greenerna varje dag. Vi startar direkt på
morgonen och hinner alla 18 hålen på i genomsnitt fyra timmar.
Värmen vi fått senaste tiden är välkommen, men får vi en juli med längre högtryck, lite
regn och därmed torka måste vi förstås sätta igång bevattningen. Huvudsakligen vattnar vi

Nya utslagsplatser har börjat byggas. På bilden ovan är det två tees på hål 5 och på bilden nedan
en 48-tee på hål 12. Utslagsplatserna längre bak, 57 och 60, berörs inte.

då på nätterna. Det finns ingen risk för vattenbrist. Hammarö GK:s pumpar upp vattnet från
närliggande Vänern, norra Europas största sötvattenreservoar.

Gyllene medelväg på ”stimpen”
Hur snabbt bollen ska rulla på greenerna är alltid ett kärt diskussionsämne bland golfarna.
Vi tror oss ha hittat en gyllene medelväg de senaste säsongerna med en stimp (bollrull)
mellan 9,5 och 10. Det är ambitionen i sommar också, även om det kan variera något
beroende på vädret. Nu när pandemins avtryck på banan tycks bli mindre än förra säsongen
vädjar jag till alla spelare att kratta ordentligt efter er i bunkrarna. Banpersonalen har inte
resurser att kratta bunkrarna varje dag, på sin höjd två-tre dagar i veckan.

Sedan förutsätter jag att alla som peggar upp på Hammarö GK visar att de är seriösa
golfare genom att laga nedslagsmärken på greenerna och lägga tillbaka uppslagen torv ute
på banan. Tänk också på att trycka fast torvan ordentligt med hälen så att den snabbt växer
fast. Detta är enkla åtgärder för den enskilde, men betyder sammantaget mycket för
banpersonalen. Får vi er hjälp med detta skapar det extra utrymme att bland annat hinna
med att bygga färdigt några nya tees (på hålen 5, 7 och 12) och bevaka fortsatta
uppbyggnaden av kullarna intill hålen 2, 13 och 14. Under våren har fem-sex lastbilar vissa
dagar kontinuerligt kört hit fyllnadsmassor, som vi får utan kostnad från olika byggen på
Hammarö. Vårt samarbete med banarkitekten Johan Benestam fortlöper och han bevakar
bland annat utformningen av kullarna. När de är färdiga återstår att så och förhoppningsvis
hinns det med i höst.
Jag förstår att det inte varit optimalt att spela golf på våra fairways i maj och juni, likaså
att en del upplevt det störande att vi ibland tvingats utföra olika jobb även dagar med
damernas och herrarnas återkommande klubbtävlingar. Men jag hoppas att flertalet förstår
att insatserna är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda en bana under högsäsongen som
alla är nöjda med.
Min personal och jag önskar er många roliga golfrundor i sommar och jag ser fram emot
ett gott samarbete och glada miner när vi möts ute på banan.
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”.

PRESENTATION AV
BANPERSONALEN: En 2-sidig
presentation av oss som arbetar med
Hammarös golfbana 2021 finns på
hemsidan under: Klubben/Personal/
Banpersonal 2021
Tidigare upplagor av Cristians
Inspel finns på hemsidan under:

PS! Här nedan följer
några fler bilder på
banan från våren och
försommaren 2021.

Visst såg det inbjudande ut redan i mitten av maj. Som här när man tittade in mot hål 14.

Hjälp oss med bunkarna! Vi hinner inte kratta bunkrarna varje dag, så vi i banpersonalen är tacksamma
för all hjälp vi kan få från er spelare om ni snyggar till efter er när ni varit på besök i sanden.

Vältning av greenerna. Det görs inte efter något fast schema, utan vid behov beroende på
hur väder och vind påverkar greenerna. På bilden: OIiver Lybeck ”in action” på hål 14.

Här byggs kullar runt banpersonalens lokaler. Klubben får utan kostnad ta emot fyllnadsmassor från olika
byggen i kommunen. Många, många lastbilslass har tippats under våren och försommaren. Av bilden nedan
framgår att bland annat maskinhallen nästan helt döljs av den först anlagda kullen. I höst ska vi så kullarna.

Högtryck på banarbetet. Det har det varit i maj och juni. Senaste tiden, före midsommar och
5-dagars, har vi lagt mycket jobb på vertikalskärning av fairways, bland annat på hålen 13
(bilden ovan) och 18 (bilden nedan)..

Under några dagar med intensivt regn blev vissa ytor på hål 12 så blöta att vi beslutade att
gräva upp ett igenväxt dike. Diket, som ska snyggas till, kommer även i fortsättningen vara
just ett dike för att kunna transportera bort större mängder vatten vid kraftigt regn.

