Historik banorna- O regrunds golfklubb
Information av Kjell Johansson, Klubbchef
2016-12-09
Det sista steget i vårt invintringsprogram av golfbanan har genomförts i dag. Vädret har varit helt
perfekt för att lägga säsongens sista giva inför kommande snöfall. Som det just nu ser ut så har
greenerna klarat svampangreppen väldigt bra. Nu hoppas vi att kylan kommer så greenerna får bästa
tänkbara förutsättningar att övervintra.
2016-11-04
I dag kom säsongen första riktiga snöfall med 5 cm nysnö, då känns det skönt att greener och tees är
invintrade.
2016-11-01
Invintringen av golfbanan har så här långt fungerat bra. Vi har djupluftat samtliga greener och tees
vilket känns skönt nu när vintern närmar sig. Kontinuerligt kontrollerar vi dessutom greenerna med
avseende på svampangrepp. När det gäller skötseln av våra maskiner så är det slipning av alla
klippaggregat samt service enligt våra kontrolljournaler. De som just nu arbetar med detta är Roger
Stark och Johan Andersson. I dag stänger vi också drivingrangen då vi väntar kallare väder under
veckan.
2016-10-27
I dag har vi besök av Pierre Fulke och Adam Mednick. Tillsammans med anläggningskommittén har
man under dagen en genomgång av de ombyggnadsarbeten som utförts under hösten. Vissa små
justeringar kommer göras i samband med att grästorv och bunkersand läggs/fylls på tidigt i vår. I
övrigt har arbetet i stort följt utvecklingsplanen för golfbanan.
2016-10-18
Invintringen av våra greener startar upp i morgon onsdag den 19 oktober. Vi börjar med att dressa
och djuplufta greenerna vilket gör att vi stängen hålen 10 t.o.m. 18 för allt spel. Arbetet görs i första
hand för att dränera och syresätta marken. I samband med dessa arbeten tömmer vi även
bevattningsanläggningen vilket gör att vi stänger av toaletterna ute på golfbanan (toaletter finns på
baksidan av omklädningsrummen och uppe i klubbhuset).

2016-10-14
Idag har vi genomfört den första riktiga höstsprutningen av våra greener. Sprutningen gör att
greenerna kommer bli mörkt gröna och förhoppningsvis slipper vi svampangrepp. Vi kan också se att
det är väldigt många nedslagsmärken på greenerna. Lagar man inte så blir det skador som har svårt
att läka nu när växtkraften är reducerad. Vi uppmanar alla att laga efter sig, vilket borde vara en
självklarhet.

När det gäller ombyggnadsarbeten så kommer vi bygga om 1;ans greenområde med två nya bunkrar
och avrinningsytor under lördag och söndag. Det göra att vi nu har en provisorisk green på hål 1.
2016-10-10
Arbetet med banförbättringar fortsätter. I dag måndag har två nya bunkrar lagts ut på hål 18. Gå in
under galleriet för att se utformningen. Under dagen har även greenerna fått lite fast näring allt
enligt vårt skötselprogram. Klipphöjden på greenerna har nu justerats och klipps nu på cirka 4 mm.
2016-10-06
Arbetet med att justera greenområdet med nya bunkrar på hål 11 har nu påbörjats. För att följa
ombyggnaderna av golfbanan kan ni gå in under ”Bildgalleriet” på hemsidan.
2016-10-05
Invintringen av framförallt våra greener har nu påbörjats. Vi har börjat med att vertikalskära och
dressa greenerna. Vidare håller vi uppsikt på greenerna vad gäller svampangrepp. Under kommande
veckan påbörjar vi även invintringen av våra tees- och fairways. Viktigt att ni inte beträder golfbanan
vid frost och frusen mark.
2016-09-29
Nu genomför vi en test av ny utrustning inför kommande säsong. Under några dagar använder vi en
ny modell av vält som visar sig vara betydligt bättre än den vi är van vid. Välten är en nödvändig
utrustning för att skapa en jämn bollrull på greenerna. Testen genomförs på greener som är klippta
på 3,0 millimeter.
2016-09-27
Nu startar vi nybyggnationen av nya tees på hål 12. Vi gör detta främst för att minska risken att
förlupna bollar kan äventyra säkerheten på hål 17;s greenområde. I samband med detta så
gräver/rensar vi ut diket som går längs med högerkanten på hål 12. Senast det gjordes var för 5 år
sedan så behovet är stort att öka genomströmningen i diket. Massorna återanvänds till att skapa
kullar längs högerkanten till höger om de nya utslagsplatserna.
2016-09-26
I dag har vi besök av Pierre Fulke som ger oss information och anvisningar om de
ombyggnadsarbeten som startar under morgondagen. Det första arbetet som vi börjar med är att
iordningställa nya tees på hål 12. I samband med detta så renoverar vi även det stora längsgående
diket. Under kommande vecka så startar vi även ombyggnad av hål 1 och 11 vilket gör att det
kommer bli störningar i golfspelet. Grävarbetet utförs av Darren Huges som är mycket erfaren
yrkesman.

2016-09-21
Just nu testar banpersonalen en ny greenklippare som enbart körs på batteridrift. Maskinen kommer
från Jacobsen och är en lånemaskin.
2016-09-12
Säsongens höstarbetet på golfbanan är nu i full gång. Dagens arbete är vertikalskärning och dressning
av greener. Vertikalskärningen görs i två riktningar för att verkligen minska tätheten. Vid dressningen
använder vi som vanligt tvättad greendress som borstas ner. Dagen efter dressningen klipper vi inte
greenerna utan tar endast bort dagg detta för att spara skärpan på våra klippaggregat. I samband
med detta så lägger på flytande gödsel.
2016-09-05
Luftning av våra tees med 12 mm runda pinnar.
2016-09-01
Under dagen så lägger vi ut 180 kg fast gödsel på greenerna. I samband med detta kan det bli lite
mörka fotspår runt hålen men det går bort efter nästa klippning.
2016-08-22
Klubbmästerskapet är genomfört och vi startar nu upp ett höstarbete enligt vår skötselplan med bl.a.
stickluftning och gödsling av våra greener och tees.
2016-08-18
Regnet som nu kommer är inte så välkommet med tanke på stundande klubbmästerskap. Det har
medfört att bunkrarna återigen har blivit lite skadade men vi försöker naturligtvis få dessa spelbara.
2016-08-11
Nu startar vi arbetet med att iordningställa golfbanan inför kommande klubbmästerskap. Det som
utförs är framförallt vertikalskärning, dressning och vältning för att få till en så jämn bollrull som
möjligt.
2016-08-06
Så var det dags igen att reparera alla bunkrar och vägar efter det kraftiga regnet. Regnet har även
gjort att småsten och grus har spolats ner i bunkrarna.
2016-07-25
Vår reparatör Roger Stark har nu en välbehövlig semester på två veckor. Nu hoppas vi att maskinerna
fungerar tills han är åter.
2016-07-17
Golfveckan är över och det mesta har fungerat bra. Nu börjar efterarbetet med att återställa
golfbanan efter mycket slitage.
2016-07-11
Golfveckan har startat upp. Nu hoppas vi att alla maskiner och utrustning håller för den ökade
arbetsbelastningen. Personalen på hela anläggningen kommer göra allt för att få till en lyckad vecka.
Det enda vi inte kan styra är golfvädret men vi har även garderat oss med ett stort tält utanför
klubbhuset.

2016-07-04
Nu startar vi upp de sista arbeten inför kommande golfvecka. Det vi gör är vertikalskärning, dressning
av greenerna och naturligtvis vältning
2016-06-30
Idag lägger vi ut fast gödsel på greenerna. Det kan bli lite fotspår när man går i gödseln men det
försvinner vid nästkommande klippning.
2016-06-20
Under måndag och tisdag stickluftar vi greenerna. Det gör att vi får ner välbehövligt syre i
växtbädden. Så snart det är klart kommer vi att välta greenerna för att åter få till en jämn bollrull.
2016-06-14
Greenerna växer otroligt bra men de är lite för täta. Det gör att vi vertikalskär, dressar greenerna
under dagen. Efter åtgärden ser vi fram emot en jämn bollrull igen.
2016-06-08
Bevattningssystemet är just nu ur funktion men vi arbetar för fullt med att reparera pumpstationen.
Det gör att vi kan få lite störningar då vi testar sprinklerna ute på golfbanan.
2016-05-26
Kraftigt regn över golfbanan vilket har medfört att bl.a. bunkrar och vägar har fått skador. Nu hoppas
vi på att vädret ändras och regnet upphör så vi i första hand kan börja åtgärda bunkrarna.
2016-05-18
Gödsling av samtliga fairwayytor är nu utfört. Vi försöker vara försiktiga med mängden gödsel och
förhoppningsvis kommer gödseldepåerna i växtbädden räcka säsongen ut. Våra provtagningar av
grässaft, jord- och vattenanalyser som utförs av LMI visar att vi ligger helt rätt enligt fastställd
skötselplan. Det som har väldigt hög prioritering just nu är justering och utbyte av de sprinkler i
bevattningssystemet.
2016-04-20
Nu har vi målat vita linjer för att se vår klippdesign på golfbanan. Alla vita linjer som nu finns är till för
att vi ska veta hur och var vi ska klippa med respektive maskin. Nu gäller det för oss att bibehålla de
uppklippta linjerna och hoppas att de uppklippta ytorna snabbt grönskar så resultatet blir tydligt.
2016-04-15
Nu är banan öppen för spel vilket är rekordtidigt. Vi har bollränna tills vidare. Tyvärr är det väldigt
blött vilket gör att vi inte kan använda golfbilar på golfbanan. Välkomna alla medlemmar och gäster.
2016-03-18
Vi har nog aldrig startat upp arbetet med våra greener så här tidigt någon gång. Det som nu görs är
att vi vältar greenerna och lägger ett lätt lager dress för att i möjligaste mån skydda gräsets
tillväxtpunkter. Det som även har hög prioritet är att starta upp drivingrangen.
Vår korthålsbana är förövrigt i bra kondition och kan varmt rekommenderas för träning.

2016-02-26
Fortfarande är det väldigt mycket snö på vissa greener. Det har gjort att vi tagit ett beslut att
koncentrera allt arbete på att röja bort snö för att inte bygga på istäcket alltför mycket. Just nu har vi
ett betydande lager is framförallt på hål 18. Nu hoppas vi att mildvädret håller i sig.
2015-11-18
Just nu sprutar vi greenerna för att bekämpa de svampangrepp som uppkommit på greenerna. Detta
är ett led i vår invintringen och med tanke på att vintern börjar göra sig påmind.
2015-11-11
Invintringen av golfbanan har så här långt fungerat bra. Vi har djupluftat samtliga greener och tees
vilket känns skönt nu när vintern närmar sig. Kontinuerligt kontrollerar vi dessutom greenerna med
avseende på svampangrepp. När det gäller skötseln av våra maskiner så är det slipning av alla
klippaggregat samt service enligt våra kontrolljournaler. De som just nu arbetar med detta är Roger
Stark och Johan Andersson.
2015-10-10
Idag har vi genomfört den första riktiga höstsprutningen av våra greener i ett fantastiskt höstväder.
Sprutningen gör att greenerna kommer bli mörkt gröna och förhoppningsvis slipper vi
svampangrepp. Vi kan också se att det är väldigt många nedslagsmärken på greenerna. Lagar man
inte så blir det skador som har svårt att läka nu när växtkraften är reducerad. Vi uppmanar alla att
laga efter sig, vilket borde vara en självklarhet.
2015-10-06
Nu är vi igång med höstarbetena på golfbanan. Bunkern på hål 7 får en välbehövlig justering och
groparna höger om green planer vi till. Det som också görs i samband med detta är renovering av
tees på hål 11 och 14. Vi är naturligtvis tacksamma om ni inte spelar från ytorna som är nysådda (det
har man redan lyckats med). Vidare så börjar vi även ta in bolltvättarna så att dessa inte fryser
sönder.
2015-09-30
Invintringen av framförallt våra greener har nu påbörjats. Vi har börjat med att vertikalskära, dressa
och gödsla greenerna. Vidare håller vi uppsikt på greenerna vad gäller svampangrepp. Under
kommande veckan påbörjar vi även invintringen av våra tees- och fairways.
Viktigt att ni inte beträder golfbanan vid frost och frusen mark. Om allt går som vi har tänkt och
vädret tillåter kommer vi starta upp med att renovera tee 55 på hål 11 och 14. Allt enligt
utvecklingsplanen som är framtagen av Pierre Fulke.
2015-09-08
Förberedelserna inför vintern har påbörjats. Ett första steg i detta är att lägga ut fast gödsel på
greenerna viket gör att det kommer bli tydliga fotspår vilka kommer försvinna efter någon vecka.
2015-09-01
Under veckan kommer vi ta ett 'stortag' när det gäller trimning av diken och högruffområden.
2015-08-26
Arbetet med att förbereda golfbanan inför kommande klubbmästerskap har nu startats upp. Det vi
gör är att sticklufta, vertikalskära och dressa greenerna i god tid för att all dressmaterial skall hinna

sjunka ner i grästorven. Naturligtvis kommer vi intensifiera vältningen av greenerna för att uppnå en
jämn bollrulll.
2015-08-12
Vertikalskärning och dressning av greenerna.
2015-07-23
Fortfarande stora problem med uppslagen torv på fairway, skärpning....
2015-07-16
Sprutgösling av samtliga greener.
2015-07-06
Kanonstarter varje dag under golfveckan kräver arbetsinsatser utöver det vanliga för vår
banpersonal. Viktigt att respektera startförbudet.
2015-06-30
Nu startar vi upp de sista arbeten inför kommande golfvecka. Det vi gör är vertikalskärning, dressning
av greenerna som vi vanligt vältning som vi gör minst 2 ggr. per vecka
2015-06-16
Idag vertikalskär och dressar vi samtliga greenytor. I samband med detta lägger vi ut gödsel och
vältar greenerna.
2015-06-09-10
Samtliga tees kommer djupluftas och dressas. Detta gör vi för att gräsrötterna skall trivas bättre.
Underlaget blir även lite jämnare efter att vi dressat dessa med tvättad sand.
2015-06-02--03
Samtliga greener kommer stickluftas med X-pinnar. Skadorna efter kommer försvinna efter 2-dagar.
2015-06-01
Vi har stora problem med att man inte lägger tillbaka uppslagen torv ute på våra fairways. Det gör att
banpersonalen måste lägga mycket onödig tid för att reparera skador. Tacksam om ni kan
återplacera er uppslagna torv.
2015-05-20
Luftning och Dressning av alla tees.
2015-05-18
Samtliga dammar rensas från vattenväxter. Vasshögarna kommer ligga några dagar för att dränera ut
allt vatten.
2015-05-13
Idag lägger vi ut fast gödsel på samtliga fairways (ca. 2 000 kg).
2015-05-05
Bevattningssystemet är nu i full drift. Vattenprov är taget för analys ur dammen vid hål 8.

2015-04-29
Nu har Pierre Fulke varit på golfklubben under två dagar och skapat ny klippdesign på golfbanan. Det
har varit intensiva och mycket intressanta dagar och framför allt lärorikt att höra hans synpunkter
och tankar kring bandesignen. Alla vita linjer som nu finns är till för att vi ska veta hur och var vi ska
klippa med respektive maskin. Nu gäller det för oss att bibehålla de uppklippta linjerna och hoppas
att de uppklippta ytorna snabbt grönskar så resultatet blir tydligt.
2015-04-17
Nu är banan öppen. Vi har bollränna tills vidare. Välkomna alla medlemmar och gäster.
2015-03-18
Vi har nog aldrig startat upp arbetet med våra greener så här tidigt någon gång. Det som nu görs är
att vi vältar greenerna och lägger ett lätt lager dress för att i möjligaste mån skydda gräsets
tillväxtpunkter. Det som även har hög prioritet är att starta upp drivingrangen.
Vår korthålsbana är förövrigt i bra kondition och kan varmt rekommenderas för träning.
2015-02-27
Fortfarande är det väldigt mycket snö på vissa greener. Det har gjort att vi tagit ett beslut att
koncentrera allt arbete på att röja bort snö för att inte bygga på istäcket alltför mycket. Just nu har vi
ett betydande lager is framförallt på hål 18. Nu hoppas vi att mildvädret håller i sig.
2014-11-20
Idag lägger vi på medel som motverkar svampangrepp och stärker gräsets motståndskraft på greener
och tees. Denna åtgärd gör vi med cirka 14 dagars mellanrum. Allt görs enligt våra tidigare beprövade
skötselplaner. Nu väntar vi in och hoppas på lite kyligare väder.
2014-11-14
Det som sker på golfbanan just nu är bl.a. justering av bunkrar och vägar ute på golfbanan.
Invintringen av golfbanan har så här långt fungerat bra. Vi har djupluftat samtliga greener och tees
vilket känns skönt nu när vintern närmar sig. Nästa steg är att stänga ner drivingrangen vilket
kommer göras under kommande vecka. Kontinuerligt kontrollerar vi dessutom greenerna med
avseende på svampangrepp.
2014-10-17
Invintringen av framförallt våra greener startar upp nu på måndag den 20 oktober. Vi börjar med att
dressa och djuplufta greenerna. Arbetet görs i första hand för att dränera och syresätta marken.
Vidare håller vi uppsikt på greenerna vad gäller svampangrepp. Under veckan kommer vi även att
påbörja sprutningen med järn på våra tees- och fairways.
Viktigt att ni inte beträder golfbanan vid frost och frusen mark.
2014-09-09
Sprutgödsling av greener. De kan se lite mörka ut då vi blandar in lite extra järn för att stärka gräset
inför hösten. Man kan även se att våra fairways börjar bli lite 'gula' på vissa ställen. Detta beror på att
bl.a. solljuset börjar avta och gräset förbereder sig inför kommande vinter. Våra höstarbeten på
golfbanan har nu startat upp för att få en så bra invintring som möjligt.

2014-08-26--27
Vertikalskärning och dressning av våra greener påbörjas under dagen.
2014-08-20
Vertikalskärning av våra tees påbörjas under dagen. Under dagen vertikalskär och dressar vi
greenerna.
2014-08-14
Vi inleder nu ett stort arbete med att röja under och runt viltstängslet. Som det ser ut så har någon
eller några vildsvin besökt bunkern på hål 14. Hur vildsvinen har kommit in är frågan. Vi bevakar och
ser över el-stängslet.
2014-08-12
Under dagen vertikalskär och dressar vi greenerna.
2014-08-05
Gödsling av tees under dagen.
2014-07-22
Idag kommer vi vertikalskära greenerna.
2014-07-30
Gödsling av greenerna under dagen.
2014-07-15
Gödsling av greenerna under dagen.
2014-07-07
Golfveckan inleds idag. Nu gäller det att få ihop alla arbetsmoment då det är kanonstart varje dag i
veckan. Banarbetet kommer därför göras till stor del under tidiga morgontimmar.
2014-07-03
För att stärka greengräset inför kommande golfvecka kommer vi lägger vi på ett exklusivt gödsel
medel 'Knife'.
2014-07-02
Gödsling av greenområden under dagen.
2014-07-01
Under dagen vertikalskär och dressar vi greenerna.
2014-06-30
Under veckan kommer vi testa en ny typ av ruffklippare från Toro.
2014-06-25
Vi kommer gödsla våra fairways med ett nytt gödsel som är betydligt bättre kvalitet men också lite
dyrare. Resultatet blir betydligt grönare gräs. Detta är en följd av att våra gäst- och medlemsenkäter
visar att kvalitén på fairwayytor behöver förbättras.
2014-06-17
Under dagen vertikalskär och dressar vi greenerna.

2014-06-10
Våra greener har nu vertikalskurits och dressats vilket har gjort att man nu har en betydligt jämnare
bollrull. Vertikalskärningen följer hela tiden vår fastlagda skötselplan. Materialet som används är
tvättad dressand med fraktionen 0,2-0,8 mm och levereras av Jehanders i Stockholm. Samma
leverantör som till våra bunkrar.
2014-06-03
Gödsling av greener och tees allt enligt min fastställda gödselplan.
2014-04-22
Vilken fantastisk helg. Många gäster och medlemmar har startat upp säsonngen med årets första
golfspel på en golfbana som redan håller god kondition. Det som kommer göras under veckan är att
klippa ner greenerna till 4 mm, vertikalskäras och dressas. När dettta är gjort hoppas vi att det blir
ännu lite bättre och en jämnare rull på greenerna.
2014-04-11
Rekordtidig öppning av golfbanan. Roligt att kunna konstatera att golfbanan och främst våra greener
har klarat sig bättre än någonsin. Arbeten som kommer genomföras är 'städning' av spelfältet och
därefter en lite gödning och dressning.
2014-03-11
Rekordtidig öppning av drivingrangen. Nu hoppas vi att värmen kommer så kan vi öppna 18hålsbanan inom kort.
2014-01-08
Väderprognoserna lovar snö vilket har gjort att vi ännu en gång måste spruta greenerna
förebyggande mot svampangrepp. Annars är greenerna nästan helt utan svampangrepp så nu håller
vi tummarna för att det blir vinter igen. Våra fairwayytor är väldigt blöta med lite stående vatten på
vissa ställen.
2013-11-05
Allt regnande har gjort golfbanan väldigt blöt och med det så kommer även svampangreppen. Det vi
nu gör är att försöka bekämpa detta utan att använda starka bekämpningsmedel. Vi försöker även
hålla greener och tees rena från nedfallna löv. Under veckan startar vi även upp den årliga översynen
av samtliga maskiner. Värmesystemet i nya maskinverkstan är nu driftsatt.

2013-10-18
Invintringen av framförallt våra greener är nu i full gång. Vi har börjat dressa och under kommande
vecka börjar vi djuplufta greener. Arbetet görs i första hand för att dränera och syresätta marken.
Vidare håller vi uppsikt på greenerna vad gäller svampangrepp. Under veckan kommer vi även att
påbörja sprutningen med järn på våra fairways. Viktigt att ni inte beträder golfbanan vid frost och
frusen mark.
2013-06-18
Våra greener håller just nu på att stickluftas därefter kommer vi dressa vilket gör att det blir ännu
jämnare bollrull. I övrigt går allt enligt vår planering.
2013-06-07
Gödsling av greener och tees allt enligt min fastställda gödselplan.
2013-06-04
Bunkerarbetet är nu slutfört, det som återstår är en del markarbeten kring bunkrarna där vi lägger ut
matjord och sår gräs. Områdena som är markerade bör man vara extra försiktig tills det har växt
ihop.
2013-05-21
Våra greener har nu vertikalskurits och dressats vilket har gjort att man nu har en betydligt jämnare
bollrull. Vi kommer nu börja att klippa ner ruffarna till vår ordinarie nivå. I övrigt går allt enligt vår
planering.
2013-05-15

Man kan klart konstatera att vårt omfattande arbete under hösten med att ”invintra”
golfbanan och då framför allt det extra ordinära arbetet med våra greenerna har givit ett
fantastiskt bra resultat.
2013-04-26
Idag klippte vi greenerna på Öregrunds Golfklubb för första gången i år. Det ser väldigt bra ut men
greenen på hål 17 har fått mycket stryk i vinter. Annars har vi bara några små skador på de ställen vi
brukar ha ex. hål 1, 3 och 12 men i övrigt allt väldigt bra. Vinden torkar nu upp golfbanan riktigt bra,
tyvärr är det inte så bra för våra greener men vi försöker köra igång bevattningen så fort som möjligt
för att kompensera avdunstningen. Under kommande vecka ska vi vertikalskära och gödsla
greenerna. Våra fairways kommer även vertikalskäras något som vi aldrig tidigare har gjort. Detta gör
vi för att bl.a. skynda på läkning av de skador som uppkommit under vintern. Vi kommer även starta
upp arbetet med bunkerrenoveringen om vädret och upptorkningen håller i sig.
2013-01-14
Arbetet med att gräva ur bunkrarna är nu slutfört. De arbeten som återstår är att lägga i nya
dräneringar och finjustera bunkerkanterna samt att lägga i ny bunkersand. Detta arbete planeras att
genomföras då vi har snöfritt och den tjälen som finns har gått ur marken.
2013-01-09
Nu har vi åter startat upp renoveringsarbetet med våra greenbunkrar. Hoppas att vädret håller i sig
och att kylan inte blir så sträng den närmaste tiden.

2012-11-26
Nu har ett omfattande arbetet med att renovera våra bunkrar påbörjats. Hoppas att vädret inte
ställer till det allt för mycket så vi kan färdigställa projektet.
2012-11-05
Inventering av våra bunkrar är i full gång då vi planerar att genomföra en ombyggnad av dessa under
perioden november till april 2013. Vi planerar att gräva ur samtliga bunkrar och även byta ut
dräneringar och bunkersanden. När arbetet kan utföras är naturligtvis till stor del beroende av
väderleken.
2012-10-18
Golfbanan är fortfarande mycket blöt och risken för skador är mycket stor. Detta har gjort att vi har
tagit beslut att stänga golfbanan för säsongen.
2012-10-15

Vi har idag tvingats stänga golfbanan för spel, detta på grund av det myckna regnandet
(40 mm).
2012-10-08
Invintringen av framförallt våra greener är nu i full gång. Vi har nu börjat djuplufta greener och tees.
Arbetet görs i första hand för att dränera och syresätta marken. Vidare håller vi uppsikt på greenerna
vad gäller svampangrepp. Under veckan kommer vi att påbörja sprutningen med järn på våra
fairways.
2012-09-24
Nu har vi startat förberedelserna för invintringen av framförallt våra greener. Vi har gjort en enkel
djupluftning och dressning som kommer göra gott. Vidare håller vi uppsikt på greenerna vad gäller
svampangrepp. Inom kort kommer vi även börja höstarbetet med våra tees. Alla våra insatser görs
efter noggranna analyser av gräsets och växtbäddens kondition och är alltid behovsanpassade.
2012-07-18
Bevattningsanläggningen har dessvärre havererat. Det är problem med att pumparna slår ifrån under
nätterna. Just nu håller vi på att reparera och det ser ut att driftsättas till morgondagen.
2012-05-22
Våra greener har nu vertikalskurits och dressats vilket har gjort att man nu har en betydligt jämnare
bollrull. Vi kommer nu börja att klippa ner ruffarna till vår ordinarie nivå. I övrigt går allt enligt vår
planering.
2012-04-13

Roligt att kunna konstatera att golfbanan och främst våra greener har klarat sig bättre
än någonsin. Nu vill vi ha värme så att det torkar upp ordentligt. Arbeten som kommer
genomföras är 'städning' av spelfältet och därefter en lite gödning och dressning. Under
dagen har vi även öppnat vår drivingrange.

2012-03-02

Det är fortfarande vinter, men snön smälter snabbt. Förra veckan kom en varmfront in
vilket gjorde att det blev en enorm snösmältning. Det fick till följd att vi var tvungna att
snöröja några greener för att minska vattensamlingar vilka uppkommer då man
fortfarande har tjäle i marken. Just nu försöker vi ta bort så mycket is som möjligt för att
inte gräset skall skadas. Man kan konstatera att gräset på greenerna inte har några
synliga svampangrepp vilket är mycket positivt. Med barmark finns nu risken för
frystorka vilket uppkommer i kombinationen med torra vindar, frusen mark, sol som
värmer vilket skapar avdunstning. Denna kombination gör att det är kritisk för
plantornas nystart på säsongen. Vi lägger nu även grunden till säsongens skötselplan
som vi upprättar tillsammans med vår samarbetspartner LMI, som även gör våra
gräsanalyser. I övrigt arbetar vi med att slutföra maskinservicen.
2012-01-25
Just nu ligger ca 10 cm nysnö på golfbanan och de första skidåkarna har precis åkt ut på säsongens
första skidpass. Tyvärr finns för närvarande inga skidspår uppdragna. Vid skidåkning på golfbanan är
det viktigt att man följer de uppdragna spåren och framför allt inte åker skidor eller går på greener
och tees. Innan den första snön lagt sig kunde vi konstatera att vissa greener, bl.a. 18:s green hade
ett skikt av tunn is bildats, vilket inte är optimalt. Nu hoppas vi kylan håller i sig och att vi får
ytterligare påspädning av torr kall snö, vilket gör att greenerna även klarar denna vinter.
2011-12-06
Äntligen kom den efterlängtade kylan. Isen har lagt sig på vattendammarna och golfbanan är redo för
att gå i vintervila. Nu hoppas vi att kylan skall bestå och att den kommande snön är torr och fin. Just
nu arbetar vår reparatör Roger Stark med våra golfmaskiner som nu får en välbehövlig service inför
vinterförvaringen.
2011-10-11
Invintringen av framförallt våra greener är nu i full gång. Vi har nu börjat djuplufta greener och tees.
Arbetet görs i första hand för att dränera och syresätta marken. Vidare håller vi uppsikt på greenerna
vad gäller svampangrepp. Under veckan kommer vi att höja klipphöjden för att inte stressa gräset allt
för mycket. Våra gångvägar får sig en behövlig upprustning med förbättrad dränering och nytt
väggrus.
2011-10-07
Vi går mot kallare tider och när som helst är det frost. Vad gäller när greenerna är stängda för frost?
Det är absolut förbjudet att beträda greenerna vid frost. Går man på frostvita greener blir det först
svarta spår i gräset och därefter dör gräset. Skadorna försvinner inte förrän sent på våren. Vi hoppas
på förståelse och att alla respekterar detta då vi vill kunna erbjuda bra greener också när våren
kommer!
2011-09-23
Nu har vi startat förberedelserna för invintringen av framförallt våra greener. Vi har gjort en stödsådd
och en enkel djupluftning. Vidare håller vi uppsikt på greenerna vad gäller svampangrepp. Inom kort
kommer vi även börja höstarbetet med våra tees. Alla våra insatser görs efter noggranna analyser av
gräsets och växtbäddens kondition och är alltid behovsanpassade.

2011-08-16
Idag påbörjar vi ett arbete med luftning och dressning av våra greener.
2011-08-10
Golfbanan är nu i väldigt fin kondition och vi tackar särskilt för allt beröm vi fått av er medlemmar,
sponsorer och gäster. Kommande helg är det klubbmästerskap och vi håller just nu på att putsa till
golfbanan så den är redo för mästerskapet.
Viktigt att ni inte beträder golfbanan vid frost och frusen mark.
2011-05-26
Våra greener har nu vertikalskurits och dressats vilket har gjort att man nu har en betydligt jämnare
bollrull. Vi kommer nu börja att klippa ner ruffarna till vår ordinarie nivå. I övrigt går allt enligt vår
planering.
2011-05-10
Nu är hela anläggningen igång. Fairways är i mycket gott skick. De vinterskador vi har på vissa
greener växer snabbt igen. Det ser bra ut.
2011-04-21
Vi kan inte öppna vår 18-håls banan för spel just nu. Det beror på att vi just avslutat ett stort arbete
med våra greener för att få dessa att växa ihop. De arbeten som har gjorts är vertikalskärning och
hjälpsådd samt dressning vilket gör att vi måste vattna greener och tees kontinuerligt under dagarna.
Öppnandet kommer att ske under nästkommande vecka. Vår drivingrange och 6-håls bana är givetvis
öppen för spel.
2011-04-08
Så var den förhoppningsvis sista snön borttagen från våra greener och tees. Vi har konstatera att det
finns vissa skador i form av snömögelangrepp på våra greener. Nu hoppas vi på värme så det kan
börja växa. Så fort det har torkat upp på drivingrangen kommer vi öppna området för träning. Vår
korthålsbana är naturligtvis öppen men väldigt blöt.
2011-03-29
Det är fortfarande vinter, men snön smälter snabbt. Vi har konstatera att det finns vissa skador i form
av snömögel på våra greener. Det kan göra att greenerna är lite fläckiga i början av säsongen. Vi
arbetar naturligtvis med att försöka eliminera detta så mycket det går. Kommande vädersituation
kommer vara väldigt avgörande för greenernas kondition i vår.
2011-02-13
Hur ser gräset ut under all snö på golfbanan? Vi har tittat och under all snö som just nu har ett djup
på 40-70 cm har vi konstaterat att det inte finns någon tjäle. Det gör att vi har en fuktig miljö för
gräset och det gynnar naturligtvis svampangrepp. Just nu kan vi inte se några angrepp vilket är
mycket positivt.
2010-10-28
Vi har nu tagit beslutet att inte tillåta spel på vår 18-hålsbana. Anledningen till detta är bl.a. att
golfbanan är väldigt blöt och att vi har gjort en djupluftning vilket har gjort att greenerna är väldigt
mjuka. Skulle man fortsätta att gå på greenerna skulle man förstöra resultatet av luftningen och med

det åter få kompaktering vilket skulle kunna äventyra kvaliteten kommande vår. Vidare har vi även
invintrat våra fairways för att minimera svampangrepp.
2010-10-19
Vi har nu börjat dressa och djuplufta greener och tees. Arbetet görs i första hand för att dränera och
syresätta marken. Inom kort börjar vi även tömma bevattningssystemet.
2010-10-04
Invintringen av framförallt våra greener är nu i full gång. Vi har nu gjort en enkel djupluftning och lätt
dressning. Vidare håller vi uppsikt på greenerna vad gäller svampangrepp. Under veckan kommer vi
att höja klipphöjden för att inte stressa gräset allt för mycket. Våra gångvägar får sig en behövlig
upprustning med förbättrad dränering och nytt väggrus. Vi testar även att klippa upp gångvägar
mellan teeområden och fairways.
Jag vill även påminna om att det är extra viktigt att inte beträda golfbanan och övningsgreenerna vid
frost.
2010-09-04
Nu har vi startat förberedelserna för invintringen av framförallt våra greener. Dessa kommer att
vertikalskäras, stödsås, klippas, gödslas och dressas. Vi kommer även börja höstarbetet med våra
tees. Alla våra insatser görs efter noggranna analyser av gräsets kondition och är alltid
behovsanpassade.
2010-08-11
Golfbanan är nu i väldigt fin kondition och vi tackar särskilt för allt beröm vi fått av er medlemmar,
sponsorer och gäster. Kommande helg är det klubbmästerskap och vi har kunnat se att många
spelare har intensifierat sin träning och jag hoppas vi får se några riktigt låga scorer. Vi håller just nu
på att putsa till golfbanan så den är redo för mästerskapet.
2010-07-23
Under veckan har vi sprutat greenerna med bl.a. järn för att bibehålla rätt värden i våra greener. Den
gröna färgen på greenerna som man kunde se i samband med detta är endast ett färgämne som göra
att man kan se var man sprutat. Detta är alltså inget farligt men kan lämna viss färg på golfbollen
innan det har torkat in i växtplantan. Vidare har vi vertikalskurit greenerna 2 ggr den här veckan.
Detta tillsammans med att vi fått testa en ny greenvält har gjort att det nu rullar betydligt jämnare.
2010-07-11
Värmen har den senaste tiden varit rekordhög med över 30 grader på eftermiddagarna!
Trotts värmen har vi varit tvungna att vertikalskära och dressa greenerna för att få dessa så jämna
som möjligt inför golfvecka. Vi följer givetvis greenernas status och kan konstatera att analysvärdena
har förbättrats väsentligt under säsongen. Just nu har vi en otrolig växtkraft i greenerna och kan
genom detta klippa på 3,2 mm vilket är den lägsta nivån med den utrustning vi förfogar över. När det
gäller bevattning har greener och tees just nu högsta prioritet. Våra fairways börjar se lite torra ut
och det beror främst på att vi har börjat vara mera återhållsamma och inte vattnar dessa lika mycket
som normalt.

2010-06-11
Vi har under veckan arbetat med djupluftning, vertikalskärning, dressning och gödning av våra
greener. Dessa åtgärder gör att det i kombination med det regn som just nu faller får en enorm
tillväxt och vi kan inget annat göra än att klippa så mycket som möjligt varje dag. Greenerna klipps
nu på 3,7 mm. Vi har fått låna en greenvält från vår maskinleverantör som vi kommer att köra fr.o.m.
nästa vecka. Detta gör att greenerna förhoppningsvis kommer bli lite snabbare. Inom ett par veckor
så drar vi även ner klippaggregaten till 3,5 mm...
Vi har även börjat att trimma ner högruffen vilket förhoppningsvis gör att vi slippa leta alltför mycket
boll. Just nu får jag in ett provresultat från vårt insända vattenprov som är taget ur dammen på hål 8.
Svaret visar att vattnets kvalitet är mycket bra.
2010-05-17
Så har äntligen värmen kommit och det har börjat att växa ordentligt på banan. Det har gjort att
skadorna (antraknos) från i höstas på bl.a. greenerna på hål 4 och 5 håller på att växa ihop undan för
undan. Just nu håller vi på att vertikalskära samtliga greener och därefter sker dressning och gödning.
För att följa upp greenernas status under säsongen har vi gjort ett analysprogram tillsammans med
ett företag inom Analys & Gödselmedels produktion. De prover som vi kontinuerligt sänder in för
analys är följande:
•
•
•

Jordprov
Växtsaftprov
Vattenprov

Bevattningsanläggningen fungerar just nu bra men vi gör ständigt justering av spridarna för att dessa
skall lägga vattnet på avsedd plats.
2010-05-06
Viktigt att ni inte beträder golfbanan vid frost och frusen mark. Båda banorna är öppna sedan 30.4
och är i mycket fint skick - nästan som på sommaren Välkommen ut
2010-04-24
Bollmaskinen på drivingrangen är nu reparerad och i drift.
2010-04-21

Man kan klart konstatera att vårt omfattande arbete under hösten med att ”invintra”
golfbanan och då framför allt det extra ordinära arbetet med våra greenerna har givit ett
fantastiskt bra resultat. Trots den långa vintern har vår golfbana klarat sig väl med
endast några få vinterskador. Vi har under de senaste dagarna gödslat en hel del på
banan för att få igång växtligheten så att de skador från vintern som finns växer ihop.
Vädret har varit bra men tyvärr så är det fortfarande kallt på nätterna då det kryper ner
mot ett par plusgrader men även under fryspunkten - vilket är för kallt för att gräset ska
kunna växa bra. Men trots lite nattkyla så händer det väldigt mycket på banan - det
förändras mycket på bara några dagar. Greenerna är vi mycket nöjda med och nu hoppas
vi att värmen kommer åter. Bevattningsanläggningen har även startats upp vilket är en
förutsättning för att gödslingen skall kunna genomföras. Vi har just nu ett el-fel på vår
bollmaskin. Vi hoppas att reservdelarna kommer under torsdagen så vi kan åtgärda
detta.

2010-04-19
Golfbanan är nu snöfri men många partier är ännu väldigt blöta. Vi har påbörjat arbetet med att
starta upp golfbanan med att bl.a. göda samtliga tees. Idag måndag kommer
bevattningsanläggningen testas för att kunna köras igång.
2010-04-08
Det töar fort nu. Hoppfullt.
2010-03-31
Nu smälter snön snabbt, men vi har fortfarande sammanhängande snötäcke på ca 30 cm
2010-03-19
Blidvädret tar hårt på snön. Skidspåren bär inte riktigt, men vid kyla är det säkerligen åkbart.
2010-03-16
Vårsolen och lite blidväder har packat ihop snön lite men vi har fortfarande ca 50 ca snö på banan.
Skidspåret är mestadels fint så varmt välkommen ut.
2010-02-22
Vintern håller i sig. Just nu ca 70 cm snö på banan. Skidspåren används av många. Välkommen du
också.
2010-01-16
Full vinter. Ca 40 cm snö på banan. Fint att åka skidor i de uppdragna slingorna. Vi har också en
upplogad slinga för er som hellre promenerar.
2009-12-14
Snön kom idag. Hela banan lyser nu vackert vit. Korthålsbanan är öppen för spel. Ta med röda bollar!'
Golfbana har under hösten varit i relativt god kondition, men tyvärr inte under ytan vilket har gjort
att vi har vidtagit åtgärder för att klara den annalkande vintern. I samband med sprutningen som
gjordes den 3;e november togs beslutet att inte tillåta spel på vår 18-hålsbana. Anledningen till detta
beslut är att man inte vill ha något slitage på greenerna efter denna åtgärd för att man skall få full
effekt. Utöver detta har vi även gjort en djupluftning vilket gör att greenerna är väldigt mjuka. Skulle
man fortsätta att gå på greenerna skulle man förstöra resultatet av luftningen och med det åter få
kompaktering vilket skulle kunna äventyra kvaliteten kommande vår. Vidare har vi även hjälpsått
samtliga greener och tees.
2009-12-10
Både stora och lilla banan besiktigades under dagen. Vi kan konstatera att det p.g.a. det milda och
fuktiga vädret finns risk för angrepp av snömögel. Under de närmaste dagarna kommer vi därför att
vidta ytterligare åtgärder för att motverka detta. Rejäl kyla så banan hinner tjälas ordentligt innan
snön kommer skulle vara bra nu.
2009-11-26
Idag har vi sprutat samtliga greener med järnsulfat. Detta gör att greenerna blir ytterligare skyddade
mot svampangrepp vilket också stärker gräsplantan. Greenerna blir mörkt grönfärgade vilket är helt
naturligt. Green 4 har även fått lite extra vintergödning.

2009-11-21
Sprutning av greener. Denna sprutning var nödvändig att utföra för de nyligen uppkomna
svampangreppen. Förhållandena för denna åtgärd var perfekta med sol och torrt väder.
2009-11-09
Sprutning av greener för att eliminera svampangrepp.
2009-11-03
Sprutning av greenerna för att bl.a. motverka att mögelangrepp uppstår.

