Jannes Hörna

– JULI 2018

”Med spelarnas hjälp
får vi banan i toppskick”
Den här sommaren har vi haft en bana i riktigt bra skick. Vi banarbetare är mycket glada
för allt beröm vi fått. Det är många faktorer som påverkar hur en golfbana ser ut när den
vaknar till liv efter vintervilan. Vi banpersonal har förstås största ansvaret, men för att vi
ska nå upp till toppfinish krävs också ett samspel med medlemmar och gästspelare. Det
handlar om så enkla detaljer som att laga nedslagsmärken på green och att på fairway
lägga tillbaka uppslagen torv.
Texten du just nu läser är ett led i Hammarö GK:s ambition att vår golfbana ska bli ännu
bättre. Så välkomna till ”Jannes Hörna”! Ett försök från klubben att öka förståelsen bland
medlemmarna för banskötsel. Men också att öka kunskapen om hur vi tänker när det
gäller hur snabba greenerna ska vara eller varför vi sår om greenerna med ett annat
gräs. Banskötsel har utvecklats till en vetenskap. Förutsättningarna är väldigt olika runt
om på jorden, främst beroende på klimat. Jag hoppas att du som medlem och besökare
på klubbens hemsida ska finna mina tankar intressanta när jag från och med nu
återkommer en gång i månaden.
Efter denna introduktion åter till detta som du som spelar banan med mycket enkla
åtgärder kan bidra till att Hammarö GK får en finish på högsta nivå – lagning av
nedslagsmärken och uppslagna torvor:
Nedslagsmärken: En boll som landar från ett längre avstånd och hög höjd blir för
greenen som ett bombnedslag. En rejäl krater. Ju snabbare denna skada åtgärdas, desto

snabbare återhämtar sig greenen. Kör ner greenlagaren i marken nära gropen och tryck
till inåt mot ”kratern” från alla väderstreck. De allra flesta som gått en gröna-kort-kurs
har lärt sig detta – men en del tycks ha glömt…
Mitt bästa tips är: Gör som rutin att varje gång du går upp på en green, laga ditt eget
nedslagsmärke – och minst ett till.
Kolla gärna den här filmsnutten på you tube: https://www.youtube.com/watch?v=CWOdfoFL-sc
Uppslagen torv: Det är ännu enklare att laga en uppslagen torva på fairway. Majoriteten
golfare gör det också, men det räcker inte att enbart lägga tillbaka torvan eller göra det
med ett lätt tryck med skon. För att den uppslagna torvan ska få närkontakt med jorden
under krävs att du stampar till ordentligt, gärna med hälen. Och liksom på greenen – ta
som regel att åtgärda inte bara din egen torva, utan minst en till.

10 på Stimpen är en gyllene medelväg
”Stimpen” – vad är det och varför orsakar den så mycket diskussion på greener världen
över? Stimpen anger hur långt en boll rullar när den släpps från ett lutande rör på
greenen. Allt enligt en gemensam internationell metod. En del golfare gillar när det är
ganska trögtputtat, andra vill ha ”lagom”, en tredje kategori att det ska rulla jättesnabbt.
Det är en omöjlighet att tillfredsställa alla önskemål. Stimpen regleras i huvudsak med
klipphöjd och vältning av greenen.
Hittills i juli har det pendlat mellan 8,5 och 10 och där beräknar vi hålla oss fram till
mitten av augusti. En ”stimp” på 11 och högre skulle på ondulerade greener orsaka rena
”puttcirkusen”.

Mycket vattning nattetid
Från början av maj till mitten av juli har vi upplevt en extrem sommar med värsta torkan
i mannaminne. För många golfbanor utan bra bevattningssystem och god tillgång på
vatten har torkan skapat mycket stora problem. Hammarö GK har tack och lov
obegränsad tillgång till vatten från Vänern. Vattnet pumpas upp från ett pumphus
nedanför 13:e green till dammen mellan hålen 2 och 12.
En längre tid har vi varje natt vattnat alla greener 20 min (4X5 min) och fairways 20 min
(2X10 min). I snitt har vi fyra-fem spridare per green, två-tre per tee och fyra-sex
spridare på fairways. Alla fungerar nu, men det har krävts omfattande åtgärder. Sedan
jag kom hit förra året har vi bytt ut 25 fairwayspridare, 30 greenspridare och 24
teespridare.
Mycket jobb går också åt till att åtgärda trasiga PVC-skarvar i bevattningssystemet runt
banan. De finns på en och en halv meters djup och har legat där sen banan byggdes
1991. ”Bäst före datum” börjar gå ut, pvc:n har blivit skör och skarvarna spricker med
vattenläckage som följd. Att byta dessa är ett tungt jobb, speciellt denna varma sommar.
I augusti kommer vi att så alla greener med en ny typ av krypven, som på sikt ger
jämnare gräsyta med mörkgrön färg. Efter sådd dressas greenerna. Två typer ska
kombineras, Crystal Blue Links och Pure Distinction. Målet är att konkurrera ut vitgröen
på våra greener, ja helst utrota den helt. Vitgröe är ett ettårigt gräs, som är känsligt för
kyla. Anledningen att vi sår i med krypven i augusti är att nattfukten då kommit och
bidrar till att de nya fröna kommer upp efter cirka två veckor. Vi testsådde med den nya
krypvenen redan förra året. Nu satsar vi fullt ut och det kommer att kräva att vi
underhåller med ny sådd kommande år.

”Mejla” frågor och synpunkter
”Jannes Hörna” är alltså ett forum där vi som jobbar med banan vill förbättra
informationen ut till dig som medlem. För att undvika att det enbart blir
envägskommunikation bjuder jag här in dig som medlem att ställa frågor om banskötsel
som jag förhoppningsvis kan ge bra svar på i kommande inlägg. Mailas till:
jan.lindberg@hammarogk.se
Janne Lindberg
Banchef
Hammarö Golfklubb

Hammarö GK har en hygglig vattenreserv, Vänern! Janne Lindberg tittar
till vatteninflödet som hamnar i dammen mellan hål 2 och 12. Den är för
övrigt fem-sex meter djup och kan därmed lagra rejält med vatten.

Gör som rutin att inte bara laga ditt eget nedslagsmärke på greenen, utan också ytterligare ett.

Ingår också i skötseln av banan. Den här karpen håller i samverkan
med sina kompisar rent från vass och annat ogräs.

Mycket slit för Christian Svärd (närmast), Jan Lindberg
och övrig banpersonal som en följd av trasiga gamla
plastskarvar i bevattningssystemet runt hela banan.

Detta är orsaken, gamla polska plastskarvar som ligger
på en och en halv meters djup runtom på banan.

