
Hej allihopa! 

En ny säsong står inför dörren och nu är maskinerna servade och klippaggregaten nyslipade. Nytt för i 

år i maskinhallen är de ”nya”, begagnade slipmaskinerna klubben skaffat sig under vintern. Dessa gör 

att vi alltid kan ha fräscha och vassa knivar på våra tee-, green- och fairwayklippare hela säsongen 

igenom. Vi har även utökat maskinparken med en ny teeklippare, ny dressare och både en mycket 

fräschare (begagnad) ruffklippare samt en kompakttraktor. Med dessa investeringar har vi goda 

möjligheter att höja banans kvalitéte och samtidigt hinna utföra fler arbetsuppgifter samtidigt.  

Våren är en intensiv period med vårbruket som huvudsyssla, men i år har vi även ett digert arbete 

med att gräva ner och installera nya spridare runt greenerna på första 9 (ej 4/8:an). Dessa spridare är 

så kallade sektorspridare, vilket innebär att vi kommer kunna styra bevattningen mer till de ytor 

(sektorer) där vi vill ha den och slipper skicka vatten ut i blåbärsriset. Vatten har alltid varit en 

bristvara och med denna insats kan vi nu spara upp till 50% vattenförbrukning vid dessa greener.  

Min strategi för säsongen är att försöka driva på greenerna hårt för att få gräset att täta ihop sig 

ordentligt. Detta kan i en första del av säsongen resultera i greenerna blir lite tröga p.g.a. frekvent 

gödsling (snabb gräsväxt). Beroende på hur väl detta lyckas kommer vi att kunna trappa ner 

gödslingen för att få lite mer hastighet på greenerna, förhoppningsvis från högsäsongen och framåt. 

Fairway och tees kommer vi att gödsla enligt plan och dessa ska även luftas frekvent, speciellt under 

vår och höst. Problemet med fairway i Norrfällsviken är att vi har ett tjockt lager av thatch* som gör 

det svårt för rötter, vatten och gödsel att ta sig ner i marken. Rötterna blir således kvar ytligt och 

kräver i det tillståndet enorma mängder vatten för att klara sig/överleva. De 2 senaste säsongerna 

har det gjorts en hel del arbete med luftning på fairway vilket man tydligt kan se resultat av och det 

ska vi fortsätta med. På sikt (2-3 år) så kan en stödsådd av fairway bli aktuell. En stödsådd av fairway 

är dock en kostsam sak (ca 150 000:-) så ni förstår säkert att detta inte ens blir aktuellt förrän vi 

uppnått de rätta markförhållandena för att den ska kunna ge ett bra utfall. Målsättningen är att 

ruffarna kommer luftas i samma omfattning som fairway.  

Nu får vi hoppas att vädret är med oss och att vi kan dra nytta av den gallring som gjorts för att öka 

soltimmar och vindväxling runt hela vår bana.  

Här kommer en länk för er som är lite intresserad av vad som händer och kan hända i uppstarten av 

en säsong. http://www.sterf.org/Media/Get/2709/ateretablering-efter-vinterskador-svensk  

Jag och övrig banpersonal kommer att göra allt för att banan ska utvecklas och bli finare så ni 

medlemmar blir både nöjda och stolta, samtidigt som fler greenfeegäster hittar hit under säsongen. 

/Martin 

 

*thatch består av ett kompakt lager delvis nedbrutna rötter och växtdelar 

http://www.sterf.org/Media/Get/2709/ateretablering-efter-vinterskador-svensk

