
Äntligen har det grönskat på vår fina anläggning efter en otroligt kall och torr vår (kallaste på över 

trettio år) där nattfrost varit ständigt återkommande, generellt låga temperaturer och nästintill ingen 

tillväxt överhuvudtaget. 

Fram till för ca tio dagar sedan hade vi klippt greenerna, tees, fairway och foregreens två gånger 

vardera och det hör inte till vanligheterna en bit in i maj. Men efter det ihärdiga regnandet som varit 

de senaste dagarna och med lite värme har tillväxten satt fart ordentligt. Dock hade det inte behövt 

komma över hundra mm på några få dagar. Trots dessa stora mängder vatten tycker jag att banan 

generellt sett klarat av dessa mängder på ett bra sätt men visst är det fortfarande blött i ruffar och 

vissa gångstråk, och då främst till och från greenerna.   

 

Arbetet med att förlänga tee 64/58 är nu färdigt på Slottsbanans fjärde hål. Som jag sagt tidigare är  

teen nu ca 7 meter längre än tidigare vilket ger oss en ökad teeyta om ca 35 kvadratmeter att fördela 

slitaget på, vilket kommer bli väldigt bra.  

Innan vi la på den nya torven körde vi en jordfräs och blandade upp det gamla 

uppbyggnadsmaterialet med det nya för att ge torven så bra förutsättningar som möjligt och få bort 

en del av det gamla organiska materialet som bildats. Det nya gräset börjar att rota sig riktigt bra, 

vilket betyder att vi snart kan börja klippa ner det succesivt och förhoppningsvis ha det spelklart om 

ca tre-fyra veckor. 

 

Vi har under föregående vecka även torvat om området mellan den främre vänstra greenbunkern 

och green på Slottsbanans 18:e hål där den långa och kalla vintern satte sina spår. Trots försök att 

spärra av det här området med både rep och sprayade linjer har det här området genom åren varit 

utsatt för mycket hårt slitage med mycket trafik, vilket nu över vintern ledde till att gräset helt enkelt 

dog. 

 

Under morgondagen (torsdag) slutför vi vertikalskärningen av fairway. Med det här arbetet minskar 

vi det organiska materialet i ytan vilket medför en bättre dränerande förmåga och med torrare 

spelytor ökar både kvalité och spelupplevelse. 

Under nästa vecka startar vi dressning av fairway. Enligt skötselplanen skulle både vertikalskärning 

och dressning skett någon/några veckor tidigare men på grund av väderförhållandena och utebliven 

tillväxt valde vi att skjuta på det till dess att tillväxten kommit igång för att på så sätt lättare kunna 

arbeta ner sanden.  

Som jag nämnt tidigare kommer vi lägga ut ca 800 ton sammanlagt, vilket givetvis kommer att 

påverka spelet en aning under kanske en till två veckor innan sanden gått ner i marken, men det 

slutgiltiga resultatet kommer bli fantastiskt! När vi lägger de här stora mängderna bidrar det inte 

bara till torrare spelytor utan också ett tätare och mer finbladigt gräs samt mer tolerant mot stress 

och sjukdomar.  

Om vi inte dressat fairways som vi nu gjort under de senaste åren hade vår bana idag varit i princip 

ospelbar efter de kraftiga regnmängder vi fått de senaste dagarna. Sanden gör att vattnet snabbare 

tar sig igenom markprofilen och letar sig ner till dräneringarna. 



Slutligen kan jag nämna att de Aroniaplantor som ramar in första tee och även de som vi planterat 

som en avgränsning vid tee på hål 17, börjar redan att slå ut. Kommer att bli riktigt fint och ge en 

ombonad och välkomnande känsla vid första hålet. 
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