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Jag kommer aldrig att
glömma lagandan vi haft
Nu när 2021 års golfsäsong är över kan jag sammanfatta med att det mesta
på banan ser bra ut inför vintern. Vi fick en vädermässigt fin sommar, som
hjälpte oss att reparera de omfattande skador som uppstod förra vintern.
I mitt sista Inspel fokuserar jag på hur vi under hösten förberett banan
för invintringen och avslutningsvis några nyheter inför 2022.
Det var framför allt fairways som tog stryk av plötsliga väderomslag som kulminerade i
februari. Vi hade täckt greenerna med vårdukar redan 26 januari och detta visade sig bli
räddningen för banans känsligaste områden. Fairways däremot klarar ingen golfklubb att
vintertäcka med dukar och en rejäl köldknäpp i februari med åtföljande tjäle och senare regn
satte banpersonalen på tuffa utmaningar. Vi slet riktigt ont för att öppna banan innan april
månads utgång. Det lyckades vi med, men tyvärr fick vi dålig hjälp av vädrets makter i maj,
som blev ovanligt kylig. Men en bit in i juni kom äntligen värmen och runt midsommar
hade vi fått greenerna i ett utmärkt skick. Därefter gjorde vi punktsatsningar på att få igång
de fairways som tagit mest stryk under den mest brutala vinter jag varit med om under mina
drygt 15 år med banskötsel.

P-J Wallgren på utflykt med turboblåsen. Den för en del oväsen, men är viktig för att blåsa bort
inte bara löv och skräp, utan framför allt få bort det grässpill som inte syns, men blir liggande.

Bra väder under större delen av sommaren skapade goda förutsättningar för gräset att växa,
vilket för banpersonalen orsakade extra mycket klippning.
Under hösten däremot fick vi ganska mycket regn. Gräsplantorna är utsatta för
svampangrepp när nätterna blir kyligare och daggen kommer, men plantorna tycks ha stått
emot angreppen bra.

Både banan och maskinparken är i bra skick
Sammantaget tycker jag i början av november att banan ser jättebra ut. Skadorna på
fairways har läkt ihop bra, greenerna har inga skador och banpersonalen har kunnat utföra
flertalet planerade arbeten. Jag tänker då särskilt på att vi innan det myckna regnandet
tidigare in höst klarade att lufta de fairways vi inte hann med i somras.
Vi har även hålpipat tees och foregreens samt gödslat. Vi har luftat greenerna och mycket
annat. Ett tydligt senhösttecken är att vi blåst ur bevattningssystemet, vilket innebär att
ledningarna nere i jorden samt alla spridare och ventiler tömts på vatten. För detta krävs ett
rejält tryck, närmare bestämt en kompressor vid pumphuset med en kapacitet på 7-8 bar.
Det bestående orosmomentet på banan är bevattningsanläggningen. Den är drygt 30 år och
har passerat bäst-före-datum. Inom inte alltför avlägsen framåt behövs ett nytt
bevattningssystem, vilket blir både dyrt och kräver en hel del ingrepp runt hela banan.
Under hösten ser vi även över maskinparken lite extra. Det har inte krävts särskilt många
reparationer, främst tack vare ett föredömligt underhåll under säsongen. Hammarö GK har
en maskinpark i bra ordning. Här har klubben de senaste två åren haft en värdefull resurs i

Här har nya stubbfräsen varit framme. Närmare 200 stubbar har tagits bort under hösten, bland
annat bakom greenen på hål 14. I bakgrunden ses några av de kullar som byggs av schaktmassor.

pensionären Kjell-Åke Johansson som jobbat två dagar i veckan hos oss (och två dagar på
Bryngfjorden).
Till maskinparken hör numera också en nyinköpt stubbfräs, en investering på ca 150 000
kr. Vi har kört den i höst och den är mycket effektiv, vi klarar att fräsa bort 25-30 stubbar på
en dag. Tidigare har vi upphandlat denna tjänst. I fortsättningen kanske Hammarö GK, mot
ersättning, kan hjälpa grannklubbar med stubbfräsning?

Nya tees blir spelklara nästa år
2020 spelade vi på bra sommargreener redan i början av april, ja vi klippte några greener
redan i februari. På detta följde alla tiders rekordsäsong i antal spelade ronder på Hammarö
GK, liksom på många andra banor runtom i Sverige. Golfbanorna i vårt land har varit öppna
under pandemin, till skillnad från i många andra länder. Även i år har det varit rusning till
golfbanorna. På Hammarö GK kom vi 2021 inte upp i rekordsiffrorna från året innan, främst
beroende på att banan öppnade senare i år. Trycket har dock varit hårt, men jag tycker att
samspelet mellan spelare och banpersonal i huvudsak fungerat bra.
De ovanligt omfattande vinterskadorna fick till följd att banpersonalen första halvan av
spelsäsongen behövde lägga extra krut på framför allt fairways. Detta ledde till att en del
planerade arbeten med nya utslagsplatser på några hål fick senareläggas. Men nu är detta
åtgärdat, nya tees är byggda och det nysådda gräset har fått fäste på de här hålen: Tee 42 och
48 på hålen 5 och 7 samt tee 48 på hål 12. På sistnämnda hål påbörjades arbete med tee 42.
Samtliga nya tees räknar jag med blir klara för spel till någon gång under 2022.
En stor och påtaglig förändring av vår bana har skett under 2021 och kommer att avslutas
våren 2022. Jag tänker förstås på de mycket stora mängder schaktmassor från byggen i
kommunen som körts hit i syfte att anlägga kullar runt maskinhallen och banpersonalens
övriga lokaler. Schaktmassorna inklusive transporterna får vi utan kostnad. Banarkitekten
Hammarö GK samarbetar med, Johan Benestam, ansvarar för hur de nya kullarna ska
smälta in naturligt runt hålen 2, 13 och 14. När den sista kullen är färdigbyggd ska det
läggas på ett lager magrare jord. Målsättningen är att de nya kullarna ska sås till våren.

Två bilder och två säkra hösttecken som symboliserar att golfsäsongen tagit slut. På bilden ovan
från hål 13 blåser vi med högt tryck ur vattnet som finns i ledningar och sprinklers.
Bilden nedan: Publiken har gått hem, även om flaggan står kvar på 18:e green. Detta var en av de
sista dagarna Hammarö GK:s bana var öppen 2021.

En för alla och alla för en
I och med november månads utgång avslutar jag min anställning hos Hammarö GK. Efter
alla år som banpersonal, varav de senaste fem på Hammarö GK, känner jag att det är dags
att pröva vingarna på något nytt. Jag vill gärna testa att vara egenföretagare och bestämma
lite mer över min egen tid. Men jag kommer inte att lämna golfbranschen helt. Tillsammans
med några andra med liknande bakgrund som min tittar vi nu på möjligheten att starta ett
bolag inom grönytebranschen. Det blir i så fall ett företag som ska syssla med olika uppdrag
inom anläggning och skötsel av grönytor. Det kan handla om konsultuppdrag åt golfklubbar,
kommuner och andra.
Fem år på samma arbetsplats känns för egen del ganska lagom. Det har varit en otroligt
resa. Roligt och inspirerande för det mest, men också en stor sorg efter Jan (Lindberg), som
plötsligt avled i slutet av 2019. Janne var framför allt min svärfar, men han var också
banchef på Hammarö och vi hade tidigare jobbat ihop på Karlstad GK. Det blev oerhört
tomt efter Jan och en tuff period på jobbet. I det längsta var jag osäker på om jag skulle
tacka ja till klubbens erbjudande att efterträda Jan som banchef. I dag är jag nöjd att jag
tackade ja och jag tror också att Jan skulle ha önskat att jag tog över.
Frånsett Jans bortgång har de fem åren på Hammarö varit en både rolig och otrolig resa i
mitt liv. Under en ny klubbledning och styrelse fick vi 2017 forma en organisation för
banpersonalen från scratch. Visst, det har varit jäkligt mycket hårt jobb, men vi har haft
roligt. Vi har presterat bra, vi har löst problem som dykt upp. Det har varit en för alla och
alla för en. Det starkaste jag tar med mig när jag nu lämnar Hammarö GK är vår fantastiska
laganda i en platt organisation.

Banpersonalen inför 2022
Delar av banpersonalen blir kvar, andra slutar och nya kommer. Klubben har på hemsidan
informerat om att Lars Järner blir ban- och anläggningschef på deltid. Nytt namn på
Hammarö blir också Jörgen Karlsson från Billerud, som ska jobba 60 procent på banan och
40 procent med administration på kansliet. David Hult och William Jegerhammer (båda nya
i år) fortsätter som banpersonal. Robin Pettersson, som jobbade på banan när jag kom hit för
fem år sedan, står för kontinuiteten. Han fortsätter alltså. Tryggt att veta är också att både
Per-Gunnar Wallgren och André Stenwreth blir kvar. Kjell-Åke Johansson har också
meddelat att han fortsätter på deltid som mekaniker (två dagar i veckan).
De som lämnar ur årets banpersonal är, förutom jag själv, Petter Willbas (flyttat till
Göteborg) och Oliver Lybeck (har haft en delad tjänst 40 procent här och 60 procent på
Bryngfjorden, nu får han heltid på ”Bryngan”).
I år har jag endast hunnit med tre golfrundor och i min nya tillvaro hoppas jag att det kan
bli några varv ytterligare. Men på fritiden är och förblir jag i ett antal år framåt i första hand
småbarnsförälder.
Med dessa ord tackar jag för mig och stänger ner ”Cristians Inspel”. Tack för positiva
reaktioner från er medlemmar på ”Inspelet” och tack för alla glada tillrop ute på banan!
Cristian Swärd

PS! Här nedan följer några fler bilder på banan från
hösten 2021.

Tvåboll på väg uppför fairway på hål 3. Bilden togs 27 september och banan var fortfarande i
jättefint skick.

Här krävs omdöme och erfarenhet för att inte utsätta sig för risken att klipparen välter. Robin
Pettersson är rutinerad som få och känner till varje lutning på banan. Här på hål 9.

En i gänget i vår härliga banpersonal. André Stenwreth gillar att jobba med golfbanor. Han kan
tänka sig en fortsättning och försöker lära mer genom att gå kurser och vidareutbildningar.

Slutet av oktober såg det fortfarande så här fint ut på Hammarö GK. Närmast ses greenen på hål
2 och på andra sidan vattnet förbereder sig en spelare att slå in bollen på green på hål 12.

Här visar jag upp senaste nyförvärvet i maskinparken, stubbfräsen, som Hammarö Golfklubb
köpte in i somras. Mycket effektiv.

Nya utslagsplatser. På bland annat hål 5 har byggts nya tees, 42 och 48. Gräset kom igång bra
under hösten så till våren ska det förhoppningsvis bli dags att inviga dessa utslagsplatser.

Ibland behövs grävkapacitet som här på höger sida om fairway på hål 12. Där har det efter kraftiga
regn blivit vattensamlingar. Detta försöker vi avhjälpa med att gräva en dike och leda bort vattnet.

Blå himmel och gulnande träd. Senhösten är obevekligt här. Kanske en sista chans till en
golfrunda 2021 på Hammarö GK. Den tog gruppen på green på hål 15, i mitten av oktober.

