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Syfte med besöket 

Banbesök där vi resonerade kring gjorda skötselåtgärder under säsongen, samt undertecknad 

gav förslag på åtgärder inför vintern. 

 

Vid besöket gick vi större delen av banan, vilket var trevligt för att få en överblick om de 

skiftande förhållandena som råder. Med tanke på sommarens regnmängder och klubbens 

ekonomiska resurser, så tycker jag ni gör ett bra arbete utifrån de förutsättningar ni har. 

Speciellt de mer låglänta hålen (hål 1 och 6), anser jag att ni inte kan på ett realistiskt sätt 

förbättra nämnvärt, då sjöns vattennivå i kombination med myrmark/torvjord påverkar. Det 

handlar om att bygga bort ett sådant ”problem” på höjden (dvs. dressa upp ytan) och det är 

kostsamt! Förhoppningen får stå till torrare säsongen framöver.  

Green på hål 1 

Greenen har en hel del mossa och periodvis så noteras gaser under grästurfen. Vid ett snitt av 

greenprofilen (bild 1), ses ett skikt av sanddress överst och därefter mulljord med viss 

inblandning av sand. 

 
Bild 1. Tvärsnitt på green på hål 1.   

 

Cirka 8-10 cm ner i profilen finns ett sandlager och därefter är det ren mulljord. Utifrån dessa 

växtförutsättningar, så har gräset svårt att konkurrera med mossa och ogräset Sagina (olika 

narv-arter, ex. krypnarv). Även gräset var vid besöket i behov av kväve, vilket förstärkte 



 

mossans möjlighet att dominera. Det första anser jag att ni omgående ska gödsla greenerna 

(gäller samtliga), ta det fullgödselmedel (NPK) som ni har hemma. Inför nästa år, satsa på att 

ha tillräckligt med fullgödselmedel som är anpassat för greener, så att det räcker för hela 

säsongen. Dessa produkter ger bl.a. en jämnare spridning i och med att de är mer finkorniga. 

Huvudsaken är att produkterna består av kväve, fosfor och kalium och att kvävet är i form av 

nitrat och ammonium. En mindre del av urea-kväve är också ok. Ni har tidigare på säsongen 

kört med Arena-sortimentet, vilket jag tycker är bra produkter, så fortsätt med dessa är mitt 

råd (men jämför givetvis priser på motsvarande produkter).  

 

För det andra tycker jag ni ska hålpipa greenerna, efter att ha sett flertalet greener på banan, så 

tycker jag ni ska köra alla. Låt hålen stå öppna under vintern, ta bort ”korvarna” på våren, 

speciellt på green 1, då det är ett material som ska bort. Dressa med sand på våren i samband 

med sådd. På greener med ”bättre” uppbyggnadsmaterial, kan ni mycket väl dra ut (med 

dressnät eller liknande) och återanvända såbäddsmaterialet som en dress. Huvudsaken är att ni 

får bort det organiska materialet (så kallad ”thatch” eller filt) som finns på en del greener 

(återkommer till det).  

Green på hål 2 

På hål två diskuterade vi framförallt ljus- och luftförhållandena på greenen (se bild 2). 

 

Denna green får allt för få soltimmar och 

förhållandevis dålig luftcirkulation. Det leder 

bl.a. till ett mindre slittåligt gräs, gynnsam 

miljö för mossa och att fukten ligger kvar en 

lång tid på dagen vilket gynnar svamp och 

ger sämre klippförutsättningar. Dåligt med 

ljus på hösten leder dessutom till ett sämre 

förberett gräs inför vintern, då solenergin 

lagras in som reservnäring för vinterns 

behov. Vilket resulterar i sämre 

förutsättningar för gräset att överleva 

vintern.  

 

Av dessa skäl tycker jag att ni ska försöka få 

skogsägarna att gå med på att ta bort ett antal 

av de träd som står en bit från greenen (bl.a. 

granar). Tallarna (om inte alla, så några av 

dem) tycker jag ska stå kvar, då de ger 

karaktär åt hålet.  

 

 

 

Bild 2. Skugga orsakad av skog till vänster om green 2.  

  

Även på denna green finns en hel del av ogräset Sagina. I mindre omfattning så är den 

vanligtvis inget problem, men på denna green och några till så har den spritt sig över stora 

delar av greenen. För att få bort den, så krävs det i många fall att greenytan torvas av och 



 

därefter på med motsvarande mängd ny såbädd och en nysådd. Men genom en förändrad 

skötsel, som minskar de gynnsamma förhållanden för både mossa och Sagina kan båda hållas 

under kontroll. Mossan kan sättas ner (sällan dör den) med höga doser (upp mot 16-20 

liter/hektar) järnsulfat. Genom därefter vertikalskära, så nytt gräsfrö och driva på den sådden 

med gödsling, kan gräset till viss del konkurrera med mossan.  Även Saginan påverkas 

negativt av en mer regelbunden vertikalskärning (var 3:e-4:e vecka under säsong) som följs 

upp av sanddressning. På så sätt kan gräset etablera sig bättre och om inte helt ta överhand, 

ändå dominera över mossan och Saginan.  

Green på hål 5 

Denna green har problem med att snöslask och smältvatten rinner in på greenen under våren 

och orsakar skada. På bild 3 har jag noterat ett streck där en så kallad snöskärm (exempel på 

snöskärm bild 4) kan minska problemen.  

   
Bild 3. Streck där snöskärm kan placeras.             Bild 4. Exempel på en snöskärm.  

 

För att förhindra att vatten trycker in under skärmen, så skär man med hjälp av en torvskärare 

ner plasten (eller spånskiva som plast dras över) och lägger den under marken och så placeras 

grästorven tillbaka. Mitt förslag är att skärmen görs ca 50-60 cm hög och stabiliseras antingen 

med stolpar och/eller spånskiva.  

Green på hål 7 

Greenen på hål 7 har en hel del ”ädelgräs” i form av rödven (som sannolikt banan såddes med 

från början), fläckvis även bra med vitgröe och inte så mycket mossa. Däremot finns en del 

kala fläckar, där svarta och hårda alger (bild 5) har börjat att trivas.  



 

 

 
Bild 5. Alger på green 7.  

 

När väl alger har torkat och hårdnat som ett ”skinn” över greenytan, så är det i princip 

omöjligt för gräset att etablera sig i dessa områden. Det jag tycker ni ska göra är att 

kratta/”riva” i dessa ytor, det brukar fungera med en stålkratta eller en handvertikalskärare 

eller något liknande. Se till att få bort så mycket som möjligt av algerna. Sedan anser jag att 

situationen med algerna även påverkats av att ett ca 1,5 cm torrt filtlager finns i översta delen 

av greenprofilen. Det består av icke nedbrutna växtrester och när man sår i detta skikt, så är 

det mycket svårt för fröet att hålla fukt och kunna gro. Så för att både få till en bättre 

greensåbädd, där hjälpsådden lättare kan ta sig, så behöver ni även hålpipa denna green och ta 

bort det översta skiktet med det organiska materialet. Mitt förslag är att ni hålpipar denna 

green på samma sätt som övriga nio greener, det vill säga så djupt det går och låter ”korvarna” 

ligga kvar på ytan tills våren. På denna green (sannolikt gäller detsamma alla greener som är 

sanduppbyggda) så tycker jag såbädden kan vara kvar (som en dress) på våren. Men försök att 

få bort den översta delen av ”korven” som består av den torra mullanrikningen. Alger sågs 

även på green 8 och 9, så utan att jag tittade specifikt på dessa greener, så bör ni göra samma 

åtgärder på dessa greener.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis, först tycker jag ni ska prioritera att omgående gödsla greenerna med ett 

fullgödselmedel (NPK). Inför kommande år, satsa på att ni har tillgång till greengödsel för 

hela säsongen, så ni slipper riskera en ojämn gödslingseffekt med det mer grovkorniga 

”lantbruksgödseln”.  

 

Under hösten och innan greenerna riskerar att frysa, hålpipa alla greener, låt ”korvarna” ligga 

kvar på greenytan tills i vår. Jag tycker att ni därefter ska försöka få till en hålpipning årligen 

på hösten. För att missgynna mossa, alger och Sagina, prioritera regelbunden vertikalskärning 

(var3:e-4:e vecka under säsong) som följs upp med en lätt sanddressning.  



 

 

Tack för ett trevligt besök, hör av er om något är oklart eller om ni har ytterligare frågor.  

 

Med vänliga hälsningar 

  

 

Boel Sandström 

Bankonsulent Norrland 

 

 


