
Vi ber att alla hjälps åt med att kratta bunkrar och laga 
nedslagsmärken 
 

Kratta bunkrar  
Sedan den 1 juli är det obligatoriskt att kratta efter sig i bunkrarna. Detta var ju möjligt 
att inte göra tidigare enligt tillfällig regel under pandemin. Men nu är regeln att alla ska 
kratta efter sig igen.   

Det är dock fortfarande många som väljer att inte kratta efter sig efter sitt besök i 
bunkrarna, detta trots att vi återgått till normala regler. Hjälps vi alla åt att göra detta, 
eller påminner våra spelkompisar, kommer alla få en trevligare golfupplevelse! 

 

Nedslagsmärken 
Vi behöver även alla hjälpas år att laga nedslagsmärken. Vi ser för många olagade 
nedslagsmärken på greenerna varje dag som både drar ner kvalité och spelupplevelse. 
Dessutom är det en ingång för skadesvamp att få fäste, framförallt nu på hösten. Så vi 
ber alla att verkligen vara noggranna och laga sitt nedslagsmärke efter sig och ser man 
ett till – laga gärna även det.  

 

Stödsådd och dressning av greener 
Under nästa vecka är Slottsbanan stängd fram till klockan 14.00 på måndag den 20/9 då 
vi kommer att stödså och dressa våra greener.   
Samma åtgärder kommer att utföras på Kungsbanan dagen efter på tisdag den 21/9 fram 
till klockan 13.00.  

Vi stödsår för att vi vill ha mer ädelgräs i våra greener. Stödsådden sker med en gräsart 
som heter krypven och vi gör detta för att öka beståndet av detta ädelgräs.  
Ett ädelgräs har bättre egenskaper mot påverkan av olika slag och har även bättre 
motståndskraft mot olika typer av svampsjukdomar. 
 

Slagning av högruff 
Vi arbetar med att glesa ur våra höga ruffar genom att klippa ner dem ordentligt denna 
tid på året. Planen var att klippa dem under denna vecka men då det väntas ganska stora 
mängder regn under torsdag skjuter vi på detta arbete en vecka fram i tiden.  

 

 

Banchef, Robin Eriksson 


