
Sommarvärmen är på ingång och det är härligt att se så många entusiastiska golfare ute på vår 

anläggning! 

Statusen på våra banor är fortsatt väldigt bra. Greenerna mår fint och presterar bra trots att vitgröen 

blommar ganska kraftigt för tillfället, vilket den i regel gör två gånger/säsong. För att bollrullen inte 

ska påverkas alldeles för mycket har vi under veckan borstat greenerna för att resa gräset och på så 

sätt få ett ännu jämnare och bättre klippresultat. Vi vältar i stort sett varje dag vilket också trycker 

ner blomningen, vilket i sin tur minskar friktionen mellan gräs och boll.  

För att klara av den extrema värme som väntas över helgen handvattnar vi delar av vissa greener där 

vi vet att vi har något sämre täckningsgrad från greenbevattningen och där vi vet att det lätt kan bli 

torrfläckar. Att handvattna höjer även spelupplevelsen då resten av greenen kan hållas något torrare 

och vi kan behålla en bra fasthet i greenerna.  

För att klara av att vattna det som behövs över nätterna måste vi ibland köra igång våra 

fairwayspridare runt kl 21.00 på kvällarna eller från kl 06.00på morgonen. För att störa spelet så lite 

som möjligt försöker vi så ofta det går starta på hål 1 SB på kvällarna och från hål 7 när vi kör på 

morgonen. 

Nästa vecka kommer vi att lufta våra greener med krysspinnar och även dressa. Det innebär att 

Slottsbanan kommer att vara stängd till 12.50 under måndagen 21/6 och Kungsbanan fram till 12.00 

på tisdag 22/6. För att klara av det höga speltryck som råder hos oss, speciellt under pandemin är 

detta helt nödvändiga skötselåtgärder som helt enkelt måste göras.  

Luftningen innebär att syre tillförs till greenprofilen och gör det lättare för rötter att söka sig djupare 

vilket i förlängningen innebär att greenerna kan hållas ännu torrare och kräver mindre vatten. 

För att vi ska minska slitaget på våra tees har vi nu börjat med att sätta teemarkeringarna något 

smalare. På så sätt kommer vi att sprida ut slitaget än mer och teeytorna kommer upplevas som 

snyggare och bättre. Hjälp gärna oss i banpersonalen att laga er uppslagna torv även på tees på de 

ställen vi har sandlådor. Det står på alla par-3 hål och några par-4 hål. Tack! 

Dressningen av fairway är klar. Sammanlagt har vi fått ut mellan 850-900 ton sand, vilket är enormt 

bra! Jag är väldigt nöjd med resultatet och så här ca en vecka efter avslutat arbete har sanden gått 

ner på ett mycket tillfredställande sätt. Vi plockar imorgon fredag bort lägesförbättringen som vi haft 

på fairway och återgår till normalt.   

Övningsområdet vid maskinhallen, det som vi kallar för 19, kommer veckan efter midsommar att 

arbetas intensivt med.  

I samband med byggnationen av padelbanorna har vi utökat möjligheten för er som vill slå lite längre 

wedgar, Vi har jämnat ut ytan och förlängt fairwayytan med ca 20 meter. Dock kommer det att ta lite 

tid att få det spelbart. Innan sådd ska ytan sladdas för att få den jämn och fin. Det ska även toppas 

med ny matjord innan den är redo för att sås. Tallar är redan planterade för att rama in träningsytan 

för att göra det ännu trevligare att träna. 

Även en up & down bana på befintlig gräsyta är på gång. Det kommer ligga mattor med 

teemarkeringar och numrerade flaggor ska sättas ut. Perfekt för er som vill få ett bättre närspel eller 

bara ha kul med era golfkompisar! 

Glad Midsommar! 

Robin Eriksson 

Banchef   


