
 

 

 

 

 

 

Banrapport 
 

 

Forsbacka GK 25 september 2015 

 

 
Här kommer en kort sammanfattning efter banbesök den 25 september då Vinterförberedelser 

inför vintern diskuterades:  

 

Sammanfattande underlag till styrelsemöte. Mer detaljerat material har skickats tidigare. 

 

En notering är att Forsbacka GK har ett annorlunda ”lokalklimat” jämfört med övriga Västra 

Götalandsläns klubbar. Ni ligger i en klimat zon tillsammans med några klubbar till som normalt 

har betydligt svårare vintrar. Orsaken är att ni oftare har snö när andra har barmark, snö i ett 

område där temperaturen varierar mellan + och – ger normalt is och det är ert stora problem. Ett 

problem som vissa år är mycket svårt att hantera. 

 

Förberedelse inför vintern 

Här kommer några praktiska åtgärder som kan hjälpa er. 

 

Se till att ni inte har greener som ligger i skugga eller på platser med liten luftcirkulation.  

Ev. ta ner träd. 

 

Undvik lågpunkter på greener där is och vatten kan samlas! 

 

Klipp med greenklippare ner foregreen kanten på alla ställen där den kanten kan hindra vatten 

från att rinna av greenen (Ofta bildas iskant vid foregreen kanten)  

 

Hindra vatten från att rinna in på greenerna genom att sätta upp skärmar” i sluttning mot greenen 

och som leder bort vattnet. 

 

Om dräneringslager finns på greenen gör hål (håltagaren) ner till dräneringslagret i lågpunkterna  

Sätt ex armeringsjärn med påsvetsad mörk plåtskiva som genom solen motverkar igenfrysning 

av hålet. 

 

Torva ev. av turfen och gör ett smalt avrinningsdike i greenen och led bort vatten från 

lågpunkten på greenen. Avtorvad turf kan enkelt lagras i ex bunker och läggas tillbaka på våren. 

 

Vintertäck greener med tät duk som grävs ner i kanter så inget vatten kan rinna in under. 

Läggs på efter avslutad tillväxt och sprutas gärna med lämpligt svampmedel innan täckning. 

Sala och Västerås GK har mycket och god erfarenhet av täckning på vintern. 

Prova på någon/några greener innan ni eventuellt kör på hela banan. 

 

Skotta ev av snö från greener men ta aldrig bort all snö. Spar ett tunnt lager som skydd mot 

kraftig kyla ,som kan döda ett oskyddat gräs som legat under snö men och ej ”härdats” av låga 

temperaturer. 

 

 

 



 

Hacka om möjligt sönder is på greener om det är möjligt. Detta för att få ner syre och ventilera 

greenytan.  

 
 

Övriga praktiska åtgärder för att ge greengräset bra möjligheter att klara vintern 

För att gå in i vintern på bästa sätt, dvs ett ”starkt” gräs som har haft möjlighet att lagra upp 

reservnäring i plantan innan vintern 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 senare på hösten (liten tillväxt) 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. 

 

 

Lycka till i er strävan att förbättra era vinterförutsättningar på er anläggning.  

 

Bifogar nyhetsbrev (Vinter) med kompletterande information. 

 

 

Skara den 27 september 2015 

 

Med vänlig hälsning 

 

Peter Edman 

 

Bankonsulent 

Svenska Golfförbundet 

Mobil 070-266 56 86 

peter.edman@golf.se 


