Information från Svensk Golf

Stora vinterskador på många banor
Vintervädret har orsakat stora skador på många golfbanor i Sverige. Är din
hemmabana drabbad behöver du ha tålamod och ge gräset tid att läka, trots att
spelupplevelsen inledningsvis kan vara sämre än vanligt.

Efter en vinter med extrem isbildning och tvära kast mellan mildväder och kyla har
många golfbanor i framför allt mellersta och norra Sverige dessvärre fått omfattande
vinterskador.

Skadeläget är värst på banor på linjen Karlstad–Örebro–Västerås–Enköping–
Stockholm och norrut. Ett flertal golfklubbar där har fått sina greener i princip helt
utslagna. Vissa har även drabbats av stora skador på andra klippta ytor som tee,
fairway och ruff.

Gräsets återhämtning viktigare än greenhastigheten
Nu behöver du som är medlem eller greenfeegäst på någon av de drabbade banorna
ha tålamod och förståelse för att gräset måste få tid att läka. Detta trots att det både
kan innebära en senare säsongsstart och inledningsvis sämre kvalitet än du är van
vid.
Under tiden skadorna läker kommer gräsetableringen vara det viktigaste. Det går
sällan att kombinera med kortklippta, snabba greener. Du som spelar kanske därför
får vänta lite längre på den där riktigt fina spelupplevelsen och känslan i puttningen.
Först när det nya greengräset har återhämtat sig och är fullt etablerat kan
banpersonalen börja fokusera på att få till en jämn och fin bollrull igen.

Banpersonalen kämpar – men sol och regn behövs
Nuläget är mycket besvärligt på banorna i det aktuella området. Gräset på alla
skadade klippta ytor måste återetableras.
Banpersonalen är naturligtvis både besvikna och frustrerade över situationen och gör
allt för att få till bra och spelbara gräsytor så fort som möjligt. Så nya frön, dressa,
vattna och i vissa fall täcka med täckningsdukar.

Men det behövs också värme och nederbörd för att gräsfröet ska gro. Eftersom våren
hittills varit så torr och framför allt kall säger erfarenheten att det kan ta ytterligare
flera veckor att läka alla skador.
Hjälp gärna till genom att stötta banpersonalen i denna utsatta situation, trots att det
tar lite längre tid än vanligt att få till den spelupplevelse och kvalitet vi är vana vid.

Orsak: ogynnsamt väder och extrem isbildning
Det är många olyckliga väder- och klimatrelaterade förhållanden som bidragit till
skadeläget och som tyvärr inte går att skydda sig emot.
Det började med att hösten 2021 var blötare än vanligt och bjöd på få soltimmar. Det
gav gräset dåliga förutsättningar för att klara vintern.
Under vintern snöade och töade det i omgångar. Det ledde till omfattande isbildning
som varade länge – på vissa håll mer än tio veckor. Is lägger sig som ett tätt skikt
över gräset och förhindrar luftväxling. Det gör att gräset inte får tillräckligt med syre,
vilket i längden leder till skador hos många grässorter.
Vinterhalvåret avslutades med en extremt kall och torr vår med frost i princip under
alla nätter i april och ända in i början av maj. Allt detta sammantaget har lett till
förödande konsekvenser för gräset.

Tack för ditt tålamod!
Avslutningsvis återigen en önskan att du som golfare visar hänsyn och uppskattning
för våra duktiga greenkeepers. Vi kan lova att de trots dessa tuffa utmaningar gör allt
de kan för att vi ska få spela golf på friskt, grönt gräs på landets alla golfbanor i år.
Stort tack för ditt tålamod!
Källa: SGF och SGA

