
 
 
 
 
Efter en lång och bra säsong där vi öppnade banan i början av april, har 
vi nu sedan ett par veckor (8/11) stängt Slottsbanan för säsongen. För 
er som fortfarande vill spela golf eller bara få en skön motionsrunda är 
Kungsbanan öppen med provisoriska tees och vintergreener. 
 
Statusen på banan är efter förutsättningarna bra, det är det på sina 
ställen oerhört vattensjukt efter de stora mängder nederbörd som 
kommit den senaste tiden. Dock klarar sig de finklippta delarna av banan 
väldigt bra och torkar upp snabbt. Det beror på de stora mängder sand 
vi lagt ut de senaste åren tillsammans med ett mer intensifierat 
luftningsprogram. 
I slutet av oktober och början av november luftade vi och dressade alla 
foregreenytor och greenområden ytterligare en gång för att höja 
kvalitén och för att få riktigt torra, fasta spelytor runt greenerna.  
När man luftar en gräsyta syresätter man marken, vilket gör att 
mikrolivet dvs. nyttosvampar och andra levande organismer trivs bättre 
vilket påskyndar nedbrytningen av organiskt material. Att sen tillföra 
sand gör att det organiska materialet späs ut vilket leder till att 
grässvålen får en bättre förmåga att släppa vatten som gör att vi får 
torrare och bättre spelytor.   
            
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Just nu pågår arbeten med att höja gamla sättningar i marken efter 
dräneringar som med tiden satt sig. Det som görs är att vi torvar av 
gräset, fyller på med ett bra dränerande material i form av sand och sen 
lägger tillbaka gräset så att ytan blir plan och smälter in med sin 
omgivning. Slutligen dressas det tillbakalagda gräset.  
Små ingrepp som kommer höja helhetsintrycket och finishen på vår 
bana.  
 



                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att underlätta inspelet in till green på hål ett, Kungsbanan, har vi 
höjt upp ytan bakom green in mot berget och på högersidan. Tanken är 
att det ska bli lättare att både hitta bollen och att få ett enklare 
slag/chip tillbaka mot flaggan.  
Det här området har tidigare varit väldigt vattensjukt och därför har vi 
även grävt en ny dränering som ska ta hand om vatten som kommer 
ifrån berget runt green, något som i allra högsta grad kommer höja 
kvalitén på det här greenområdet.                                                                                                                                 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att göra vår bana mer naturlig och i vår ständiga strävan efter att 
göra den vackrare, har vi nu tagit bort stängslet mellan green på hål sju 
och tee på hål åtta, Kungsbanan. Istället har vi planterat fem nya träd, 
Ullungrönn, som på sikt kan bli uppemot 10 meter höga. Ullungrönnen 
blommar under försommaren och får en väldigt intensiv vacker gulröd 
färg på hösten.  
 
        
                                                    



    
 

 

 

 

 

 

 

 

Ett annat förbättringsarbete som pågår är renovering av en del teeöar, 
där bänkar och teeskyltar är placerade. Med tiden har några stycken satt 
sig, stenläggningen börjat att röra på sig och några av dem ligger under 
marknivå, vilket gör att vatten bli stående och ogräs trivs och frodas. 
Åtgärderna blir dels att göra om underarbetet och lägga nytt material 
som markstenen sedan läggs i och dels att höja upp några stycken 
ovanför marknivå för att få vattnet att ta en annan väg förbi. 
Avslutningsvis pudras nytt gångvägsmaterial ut för att hålla stenen på 
plats och för allmän uppfräschning. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förbättringsarbetena kommer fortsätta hela vägen fram till jul om 
vädret tillåter (så länge det inte är tjäle). Det som ligger närmast i 
planeringen, förutom att fortsätta lyfta dräneringar och arbeta med 
teeöarna, blir bl.a. att fortsätta dränera runt green på hål åtta, 
Slottsbanan. Under året har vi haft problem med rinnande ytvatten in på 
green vilket lett till att vatten blivit stående på green som i sin tur 
påverkar greenens kvalité negativt och att spelupplevelsen blivit 
försämrad vid regn. Liknande problem har vi även på green 16, något 
som också finns med i planeringen.  

Vi kommer under nästa säsong återinföra sandlådor på de tees. Alla par 
3 och korta par 4 hål får en sandlåda där golfaren själv får laga sin 
uppslagna torv med sand och frö, något som många medlemmar saknat 
och önskat tillbaka. Sandlådorna kommer att stå på klubbtee för både 
herrar och damer. Det ska även byggas en till sandrörsbehållare till 
Kungsbanan, likadan som står vid starten på Slottsbanan, så allt blir 
snyggt och enhetligt. Det här arbetet startar under nästkommande 
vecka.     

Torsdagsgänget är i full gång sedan början av oktober och gör ett 
kanonjobb med bland annat våra gångvägar där kanterna skärs, ogräs 
tas bort och nytt grus sprids ut. Slyröjning, klippning med slaghack på 
utvalda ställen och krattning av det slagna gräset är några av alla andra 
värdefulla och viktiga arbeten som utförs. Tack för ert engagemang!       

 

Med vänliga hälsningar 

Robin Eriksson 

Banchef 

   


