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Rapport från SGF:s Bankonsulent 
 
 

Syfte med besöket: Introduktionsmöte, genomgång allmänt 
 

Närvarande:  Henrik Noren - Svenska Golfförbundet 
Lars Erik Forsman - Greenkeeper 
Kenneth Lindström - Bankommittén 
Nils Sjölander - Bankommittén 
Arne Eriksson – Bankommittén 
 
 

 

Norrfällsviken 2017-09-20 
(rapport 2018-05-14) 

 
Minnesanteckningar och iakttagelser från mötet: 
Jag fick nyligen frågan av BKO Lennart Fahlén om jag kunde göra en sammanfattning av 
mina iakttagelser från besöket. Nu är det länge sedan jag besökte er men jag kommer 
ihåg det väl. Det var helt klart det regnigaste banbesök jag genomfört. Under besöket 
regnade det ca 30mm vilket gjorde att anteckningsblocket inte kunde vara framme 
och kameran blev sparsamt använd. Det positiva med nederbörden var att vi kunde se 
vilka brister som finns vad gäller markens förmåga att ta hand om vatten. 

 
Greener: 
Greenernas kondition var tyvärr undermålig. I september borde det vara ett välmående 
gräs. Greenerna var undernärda, skadade av antraknos och hade en stor andel 
organiskt material i ytan. Detta såg vi både med profilspaden och genom att det 
samlades stora vattenmängder på greenytan. 

 
Stora delar av er bana är byggd på en sandås, och har där med optimala 
förutsättningar att dränera överskottsvatten. Förutsättningarna för hög kvalitét på 
områden som är byggda på sand, är mycket goda. 
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Vad är det då som inte fungerar? 
Träd i närhet av greenerna är ett tydligt problem. Man skulle ju kunna tro att 
skugga kan vara bra för att skydda greener mot alltför starkt solljus, men så är 
inte fallet. Det finns inget gräs i hela världen som behöver skugga. Däremot behövs 
det god vindväxling, bra rotutveckling, bra vatten och näringsstatus. En svag planta 
stressas av allt. 

 
Green 1 

 
 
 
För att en green ska må bra behövs: 

• Solljus 
• God ytavrinning 
• Vindväxling 
• Fungerande dränering alternativt sand långt ner under ytan (som en linksbana) 
• Regelbunden dressning i syfte att blanda upp det organiska materialet 
• Ett luftningsprogram som behandlar hela plantas möjliga djup (ca 30cm). Ytan 

är det som behöver luftas oftast för att öka nedbrytningen av växtdelar 
• God näringsstatus 
• Fungerande och jämn bevattning 



 
3 (5) 

  
 
 

 
 

 
 
 
Green 1 

 
 
När vi var vid 1:ans green stannade jag kvar och beskådade, de andra åkte vidare till 
hål 2. 

 
På green 2 frågade jag gruppen om de var nöjda med kvalitén på 
green 2. Svaret var att ni inte var nöjda. Greenen var i samma 
skick som 1:an. Jag tog fram profilspaden och trots ihållande 
regn var ytan under gräset helt torr. Detta är ett 
vattenavstötande förhållande (hydrofobt) som orsakats av för 
lite luftning, för lite dressning mm, mm. 
 
Över foregreen på 2:an rann det vatten framför green. Jag frågade gruppen om 
detta var vanligt förekommande just här och svaret var ja. Det spekulerades kring 
att det förmodligen gick en ytlig vattenåder genom foregreen, då där det tydligen 
alltid runnit vatten. Jag tog fram profilspaden och slog ner den genom ytan. Ytan 
var helt uttorkad och bestod av ett tjockt lager med onedbrutet organiskt material, 
detta är orsaken till att vatten inte kan ta sig igenom utan rinner uppe på. 
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Strategi för framtiden: 
Hela er bana behöver ett underhållsprogram innehållande både skötsel och gödsel mm. 

 
Greenerna behöver: 

• Dressas minst var annan vecka 
• Luftas minst var tredje 
• Hålpipslufta om det onedbrutna organiska material är mer än 1,25 cm 
• Gödslas med kompletta makro och mikronäringsämnen var 10-14 dag.  

 
Foregreen/tee behöver: 

• Hålpipas där mängden organiskt material är för högt 
• Luftas var fjärde vecka 
• Dressas var fjärde vecka 
• Gödslas var fjärde vecka 

 
Fairway: 

• Luftas 2-3 gånger/säsong 
• Gödslas ca 2 gånger/säsong 
• Om ekonomin tillåter, dressas 1-2 gånger/säsong 

 
Min bedömning är att ni har förutsättningar att vara en av de banorna med bäst kvalitet i 
hela Norrland. När jag pratade med banpersonalen efter vår bangenomgång fick jag 
indikationer på att personalen har så mycket annat att jobba med så tiden för underhåll 
av banan inte räcker till. 
Om ni ska höja kvalitén är det arbetstimmar på banan det första som måste ses över. 
Maskinparken för underhåll var också mycket undermålig. Det är inte möjligt att göra ett 
bra arbete om man inte har bra maskiner. 

 
 
Vi tittade sedan på byggfusk från banans tidiga dagar: 
I några av era fairways gömde entreprenören stubbar vid själva byggnationen. Dessa 
stubbgravar förmultnar mer för varje år som går och områdena sjunker. Ni har under 
åren fyllt på med material för att kompenseraför förmultningen men hålorna 
återuppstår snart igen. Mitt råd är ni gräver upp alla dessa stubbgravar och ersätter 
med fyllnadsmaterial (sand) som inte sjunker. 
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Övrigt: 
Under banbesöket dök det även upp frågor kring layout och arkitektur. Någon ville 
flytta, lägga till eller ta bort en bunker. Detta är högst personliga åsikter. Visst kan 
jag säga vad jag tycker om olika förslag men eftersom jag eller ni i bankommittén 
inte är banarkitekter tycker jag att en arkitekt bör se över hela anläggningen och 
göra en masterplan. Jag tycker alla klubbar ska ha en masterplan. En masterplan är 
ett mycket bra verktyg för att allt man gör går i en linje. Med en masterplan kan man 
efter rådande ekonomiska förutsättningar förädla banan i den takt klubben mäktar 
med. Med en masterplan kan man kommunicera med medlemmarna på ett 
framgångsrikt sätt. 

 
 

Lycka till med vårstarten och säsongen. Återkom gärna med frågor på rapporten. 
 
Med vänliga 
hälsningar 
 
Henrik Noren 
Bankonsulent SGF Stockholm - Uppland - Gästrikland 
Mobil: 0708 157509 
E-post: henrik.noren@golf.se 
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