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Inledning 

Under november utfördes ett uppföljande besök på Forsbacka GK. Vid tidigare besök 

2013 har mycket diskussioner berört turfen och återhämtning efter årets vinter. 

Från juli och framåt har banan växt ihop och spelkvaliteten har kunnat höjas ju längre 

säsongen har gått. Vid detta besök såg ytorna speciellt greener mycket bra ut för årstiden.  

Generellt har hösten varit mycket bra med avseende på gräsets möjlighet till invintring. 

Mycket sol, relativt torra förhållanden långa perioder samt långsant avtagande temperatur 

har gett goda förutsättningar för gräset. 

 

Årets sommar har varit mycket solig och torr och har för de allra flesta banor gett bra 

förhållanden. Det som varit problem på en del ställen har varit torrfläckar, dvs ytor som 

torkar ut och jordprofilen blir hydrofob (vattenfrånstötande) och svår att få återfuktad och 

normal igen. På Strömstad såg vi inga direkta spår av torrfläckar på greener. 

 

Vid besöket diskuterade vi främst greener och vilka faktorer som påverkar greenernas 

status inför vintern.  Nedanstående åtgärder kan vara lämpliga för att vara väl förberedd. 

 

 

Förberedelse inför vintern 

För att gå in i vintern med ett så ”starkt” gräs som möjligt, bör det ha fått chans att 

invintra och lagra upp reservnäring i plantan.  

För att ge de förutsättningarna kan man tänka på följande: 

 

• Dagga av greenerna under hela hösten 

• Försök att ha så vassa knivar som möjligt vid klippningen  

• Släpp upp gräset någon millimeter innan vintern 

• Se till att plantan inte saknar något näringsämne komplettera ev brister 

under september (Kalium, fosfor och mikronäring (exempelvis 

kalcium, mangan och magnesium)) 

• OBS Gödsla med kväve, men relativt sparsamt sent på hösten för att 

inte trigga plantan att starta tillväxt sent och därmed störa invintringen. 

• Lufta och dressa under hösten gärna så snart som möjligt, naturligtvis 

med hänsyn till er spelsäsong mm 

 



 

• När spelet avtagit på hösten kan ni lägga en ordentlig dress som får 

ligga över vintern. Syftet är att ge en torr yta och ett skydd till gräsets 

tillväxtpunkter.  

• Vid behov applicera lämplig fungicid innan temperaturer blir för låga 

och övervägande risk för snö. 

 

När det gäller vinterspel och åtgärder mot lågpunkter och risk för stående vatten/is (se 

bifogade nyhetsbrev). 

 

Försök att under vintern, på olika greener kontrollera tjäle, svampförekomst, is lager mm 

under ett ev. snötäcke. Att ta in gräspluggar från greenerna kan vara en bra indikator och 

ett bra redskap för att förutsäga greenernas status under ett snötäcke på senvintern. Detta 

är ett bra redskap för åtgärder och/eller planering inför kommande säsong. 

 

Finns möjligheter så kan klubben även inventera, planera delvis genomföra ”basåtgärder” 

för att säkerställa att man hittar de faktorer som främst begränsar banans utveckling. Med 

”basåtgärder” menas i sammanhanget dränering, instängt vatten, felaktiga uppbyggnads 

material och bevattning. Allt detta är faktorer som främst påverkar banans skick och 

framtid. 

 

Lycka till med vintern och hoppas att vi får en bra vårstart. 

 

 

 

 

Skara den 16 november 2013 

 

Med vänlig hälsning 

 

Peter Edman 
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