
 

 

 

 

 

 

Anteckningar från banbesök  
 

Forsbacka GK  21 maj 2018 
 
Deltagare:    På Gärdensmo   Banchef  
         BKO 
    Peter Edman  SGF 
 

Inledning  
 

Några korta anteckningar från mötet den 21 maj 2018. 
Vintern 2018 är nu över och vi ser de problem som den fört med sig på distriktets 
banor. Våren har varit sen, efter en relativt tuff vinter. Vintern blev långdragen 
med ”riktig vinter” mellan vecka 5 och ca vecka 13. Resten av april var torr och 
hade låga marktemperaturer och någon riktig tillväxt infann sig inte. Maj har varit 
rekordvarm med mycket höga temperaturer och ingen nederbörd. Det har 
därmed varit mycket bra förutsättningar för nyetablering av gräs om man har haft 
möjlighet att vattna och hålla ytan fuktig. Det etablerade gräsets tillväxt har 
”exploderat under första delen av maj och få banor hade möjlighet att hålla 
jämna steg med klippningen. Fortsätter värmen och torkan kommer dock 
tillväxten att minska och vattenbrist kan bli ett faktum för många anläggningar då 
avdunstningen kan vara 4 mm och över varma och blåsiga dagar. 
Tyvärr har det återigen visat sig att Forsbacka ligger lite i samma ”klimatområde” 
som Värmland, Bergslagen mm som i år har drabbats hårt skador på gräset 
orsakade av is och snö.  
 

 

Bild 1. Typiska vinterskador (stående is) som varit typiskt i ert område vintern 
2018 



 
 
 
Här kommer några tankar och synpunkter efter vårt besök: 
 
Återigen har Forsbacka drabbats av vinterskador. Vi har resonerat om det tidigare 
men nu tycker jag att ni skall prova att vintertäcka några av era greener*. Denna 
metoden har testats tidigare på andra banor med liknande förhållanden med 
mycket bra resultat. Jag återkommer med info och ytterligare besök senare i 
sommar. * ex green 1, 3, 11, 17 som brukar drabbas hårt av snö och is. 
 
 
Greener på banan har börjat att etablera sig relativt bra, dock behöver ni få 
ytterligare etablering på greenerna. Fortsätt som ni redan börjat att stödså, 
dressa ev välta och vattna (Håll ytan fuktig under hela etableringen dvs vattna 
även på dagarna.)  
 
På greenerna på stora banan ser vi att bevattningsanläggningen inte är helt jämn i 
sin täckning. På sikt bör en bevattningsrevision göras (material kan lånas av SGF) 
och därefter succesivt justera bevattningsanläggningen.  
Applicera ett vätmedel och komplettera bevattningen med att handvattna om 
möjlighet finns. Slanguttag i ”bevattningsboxarna” är ett bra hjälpmedel vid ev. 
handvattning. Onduleringen på green 14 visade mycket låga värden på 
fuktmätaren och bör snarast vattnas upp för att motverka torkskador. 
 
Ni har avverkat en hel del träd, dels enstaka träd i anslutning till spelytan samt 
större avverkning i anslutning till banan. Detta kommer att minska skuggproblem 
och dålig luftcirkulation och kommer att ge bättre gräsytor i framtiden. Fortsätt 
gärna detta arbetet på banan. Green 17 ligger skuggigt så försök om möjligt att ta 
ut en ”gata” i vegetationen så att ni kan få in ljus och cirkulation några timmar 
under dagen, gärna på morgon, förmiddag. 
 

 
Bild 2. Green som är klart påverkad av dåliga ljusförhållanden. 

 
 



 
 
 
 
 
 
Summering 
Det viktigaste för er nu är att jobba med vattnet och se till att hålla nyetablering 
av gräsytor fuktiga samt motverka torrfläckar genom att justera bevattningen och 
ev. handvattna där det behövs. De avverkningar och borttagande av träd är 
positivt för gräset då mer ljus och luft når gräsytan. Ni bör fundera i klubben om 
ni inte skall prova att ”vintertäcka” några greener på prov nästa vinter, jag tror 
det är en bra åtgärd i de klimatförhållanden ni verkar i. 
 
Jobba gärna på med ovanstående åtgärder. Jag kontaktar er om några veckor, så 
kan vi följa upp effekten av åtgärderna och stämma av om andra eller 
kompletterande åtgärder behövs  
 
 
Bra jobbat med anläggningen och Lycka till! 
 
 

Hör av er om ni har kommentarer eller frågor 
 
 
Skara den 28 maj 2018 
 
Med vänlig hälsning 
 
Peter Edman  
 
Peter Edman 
SGF Bankonsulent 
Mobil 070-266 56 86       
peter.edman@golf.se 
     


