
 

 

Nu är hösten här på allvar med lite kyligare och friskare luft även om det var riktig 

sommarvärme så sent som under helgen. Under förra veckan hade vi två 

frostnätter i rad vilket gjorde att vi hade stängt banan under några timmar på 

morgonen. Gräset är extra känsligt nu när det fortfarande innehåller mycket 

vatten. Det är oerhört viktigt att alla respekterar detta och under de förhållandena 

får inte heller övningsgreener beträdas.  

Tänk även på att vara noga med att laga ditt nedslagsmärke. På så sätt hjälps vi åt 

med att hålla våra greener i toppskick.  

 

Under nästa vecka kommer vi att hålpipa samtliga greener på anläggningen, något 

som årligen ligger med i vår skötselplan för att ta bort organiskt material ur 

greenprofilen och ersätta med nytt rent material i form av sand. Det här medför 

även att ytan släpper mer vatten och vi får torrare spelytor.  

Arbetet startas på måndag på Kungsbanan och den är därför stängd fram till 

klockan 16.00. 

På tisdag är Slottsbanan stängd då vi arbetar på greenerna 1-6 och 16,17,18. 

Under onsdagen kommer de sista nio hålen hålpipas och dressas, alltså 7-15. Då 

kommer Mastersbanan att vara öppen för spel med bollränna.  

 

Om allt går enligt plan kommer även aproachytor (foregreens) och en del fairways 

att luftas och dressas från torsdag nästa vecka och ett par dagar framåt. Här blir 

det ingen hålpipning utan en vanlig stickluftning. Efter den här åtgärden kommer 

en del öppna hål i marken finnas som kan påverka spelet något även om det 

dressas kraftigt. 

 

I övrigt ser det väldigt bra ut på våra finklippta delar av banan. Greenerna mår bra 

och har väldigt goda förutsättningar för en bra invintring.  

 

Teeprojektet flyter på enligt plan. Alla nya tees på Kungsbanan är nu färdiga för 

torvning och alla kringytor färdiga för sådd. Torvning av dessa tees kommer 

påbörjas under torsdag eller fredag och sådd sker också under veckan.  

Det är just nu sju stycken arbetare ifrån Nelson & Vecchio, vår entreprenör, som 

håller på med projektet. Två stycken som kör grävmaskin, tre stycken som enbart 

håller på med bevattning och dränering och två stycken som kör material.  

När torvningen kommer igång i slutet på veckan kommer ytterligare tre stycken 

som enbart kommer ägna sig år att torva och färdigställa de olika ytorna. 



 

 

Vår förhoppning är att alla nya tees på Slottsbanan kommer att vara uppbyggda 

med sand innan den här veckan är över och torvas färdigt under nästkommande 

vecka.  

        
Hål 4 på Kungsbanan                    Mellantee hål 4 på Kungsbanan        Nydränerad tee    

 

Jag kan säga att det märks att det är en etablerad och professionell entreprenör 

som vi arbetar med då de hela tiden tänker på var de kör och hur de håller 

arbetsområdena snygga och så små som möjligt. 

 

När alla planerade luftningar och dressningar är utförda kommer vi påbörja ett 

arbete bakom green 1 på Kungsbanan. Då kommer ytan att lyftas något för att 

dels underlätta spelet mot berget men framförallt för att området satt sig och 

vatten lätt blir stående bakom och längs hela högersidan om green. Ny dränering 

kommer att installeras och slutligen torvas för att vara spelbart direkt till öppning 

nästa vår. 

 

Förutom ordinarie skötsel under hösten kommer vi även fokusera mycket på att 

torva av och lyfta gamla dräneringssträngar, som satt sig med tiden, på en del 

fairways för att förbättra spelupplevelsen.  

 

Låt oss hoppas på en riktigt fin höst så säsongen blir lång! 

 

 

Robin Eriksson 

Banchef 


