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Inledning 
Vilken golfsäsong vi haft. Den liknar verkligen inget jag har upplevt tidigare. En 
värmebölja som nu pågått i 3 månader nästan helt utan nederbörd har verkligen testat 
bevattningsanläggningarna och vattenreservoarerna. Några få banor har tillräckligt 
med lagringskapacitet och har kunnat vattna även fairway men då sparsamt. De flesta 
har inte kunnat vattna ytorna utanför green och dessa ligger nu uttorkade och brända. 
Frågan är om inte tillgång till vatten är den viktigaste uppgiften att prioritera för de 
flesta klubbar då skadorna blir så stora och förmodligen långvariga även efter att det 
börjar regna igen. 
Annars var starten på golfsäsongen mycket sen då vi hade den kallaste mars på 100 år 
så inte förrän en bit in i april släppte vintern sitt grepp om oss. Vi var nog lite till mans 
rädda för att kylan ställt till problem på våra greener men det visade sig inte vara fallet 
på västkusten Med undantag av en del svampskador och lite isskador på sina ställen 
har greenerna varit fantastiskt fina. När värmen sedan kom med en av de varmaste 
april på länge läkte skadorna ihop rekordsnabbt. I början av maj kom sedan sommaren 
med höga temperaturer. På 7 veckor gick vi från att vara tre veckor sena till att bli två 
veckor före den normala utvecklingen. En mycket annorlunda vårstart således. Även 
om det sedan blivit väldigt torrt har samtliga greener och greenområden varit 
toppenfina. De torra fairwayytorna har ju också inneburit en fantastiskt lång bollrull 
till glädje för de inte fullt så långtslående. I stort möter jag mest positiva människor 
som dock är något frustrerade på grund av bristen på vatten. 
 
Nuläge Ale golfbana 
Det är alltid lika stimulerande att komma till er då anläggningen verkligen är av 
toppklass och sköts med mycket stor kunskap. Vi startade som vanligt att över en kopp 
kaffe diskutera främst vad torkan ställt till med.  För er del verkar det som att 
tillrinning från omgivande berg hjälper er mycket. Så här långt inga problem med 
vatten till greener men fairway och andra ytor är hårt nedbrända. Hur mycket som är 
dött är nu svårt att säga men när väl regnet kommer tillbaka får vi snart svar på det. 



 
 

 

Kanske skulle ni redan nu köpa hem gräsfrö då ni förmodligen behöver så om en del 
ytor och det lär bli brist på alla typer av gräsfrö framåt hösten. 
Vi diskuterade en del om vätmedel och dess användande. I år har det verkligen visat 
sig nödvändigt att använda denna produkt som tillåter vattnet att tränga ned i profilen 
och på det sättet hålla torrfläckar borta. Idén att använda en lite billigare produkt på 
våren och tidig sommar för att sedan gå över till ett effektivare medel låter i mina öron 
väldigt klokt och något jag tar med mig. Ni har också handvattnat en hel del vilket 
minskar den totala vattenförbrukningen samtidigt som greenytekvalitén blir jämnare 
och bättre. 
 

 
Green 1 ligger som en grön oas med den hårt uttorkade 18:e fairway i bakgrunden. En 
vanlig syn på alla golfbanor denna sommar. 
 
Under vår banvandring i ett fint sommarväder med behagliga 20 grader företog vi 
mätningar på och i greenerna med ett antal instrument och verktyg för att kontrollera 
dess status. Detta är något som blivit standard för mina besök under de senaste åren 
och ger oss en bra bild över greenernas hälsotillstånd. Läs gärna fjolårets rapport där 
jag mer ingående beskriver de olika instrumenten och resultaten.  
Vi mätte denna gång på green 2, 9, 14, 17 & 18 och i bilaga kan ni finna alla 
resultaten. Följande medelvärden utkristalliserade sig (inom parantes ses fjolårets 
värden).  Stimpvärdet, som ju är ett mått på snabbheten var 8,8 (9,4) fot. Greenerna var 
inte klippta utan bara vältade och i mycket god tillväxt. Detta gör dem något 
långsammare än ifjol men troligen fullt tillräckligt för vardagsspel hos er med tanke på 
de ondulerade greener ni har. 



 
 

 

Ett tecken på att ni ligger rätt i skötseln var det mycket fina rotsystem ni hade. Runt 12 
cm och det är mycket bra i torkan på en blandgreen med ven/vitgröe. Vid mätning av 
vattenhalten i greenprofilen visade det sig att den var normal efter bevattning och detta 
säkerställer då en bra rotutveckling. Med ett sådant rotdjup står ni emot torkan på ett 
föredömligt sätt samtidigt som ett friskt gräsbestånd överhuvudtaget klarar av alla 
påfrestningar i form av klimat, skadegörare och slitage.  
Här skulle jag vilja rekommendera er att införskaffa en fuktmätare av TDR-typ. De är 
visserligen ganska dyra men är ett fantastiskt redskap för att få kontroll på sin 
bevattningsanläggning. Här kan ni både se om ni vattnar rätt mängder och också på ett 
lätt sätt kontrollera spridningsjämnhet för eventuella justeringar. 
Vi mätte också hårdheten på greenerna som bestämmer hur väl en boll tas emot och 
dessa var precis lagom eller runt 400. Inte för hårda så att bollen studsar och inte för 
mjuka vilket ger ojämna greener. 
Slutligen mätte vi den viktigaste parametern av alla nämligen jämnheten på greenytan. 
En jämn yta är förutsättningen för att puttningen blir rättvis och inte ett lotteri som det 
annars blir på en ojämn yta, särskilt om den dessutom är väldigt snabb. Med en apparat 
vid namn Parry meter som simulerar bollens rörelser över ytan får man ut två olika 
värden, rörelser horisontellt och rörelser vertikalt. Måttenheten är mm rörelser per 
meter vilket innebär att ju lägre värden desto jämnare yta. Dessa värden vari medel 
11,7 (12,7) och 37,5 (39,2). Greenerna var således jämnare i år. Skillnaden är inte stor 
men det går åt rätt håll och ni ligger också en bra bit bättre till än genomsnittet i 
distriktet. Starkt jobbat! 
Jag vill till sist tacka för ett som vanligt mycket vänligt mottagande och önska er lycka 
till i era strävande att hela tiden utveckla er redan nu fantastiskt fina anläggning.  
 
Falkenberg den 7 augusti 2018 
Med vänlig hälsning 

	
Kim Sintorn 
Bankonsulent Svenska Golfförbundet 
Mobil +46-070-6368280  e-post: kim.sintorn@golf.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 
 
 
 
Bana: Ale Gk   Datum: 2018-08006     Klipphöjd 3,5 Yta: normal gräs: Poa/ven skötsel: vältade   Regn/bev: 5 
mm 
hål Stimp Lateralt Vertikalt fuktighet hårdhet rotdjup Kommentar     
2 2,62 12,7 41,4 36,5 410 12cm Ojämnast, blötast 
9 2,60 11,5 36,3 33,5 404 12cm hårdast 
14 2,55 11,3 37,0 33,7 450 11 cm Mjuk men jämn 
17 2,61 11,2 35,6 27,4 411 12 cm Jämnaste greenen 
18 2,62 11,7 37,5 32,6 417 13 cm Bäst rötter 
        
m 2,60 11,7 37,5 32,6 417 12cm Överlag mkt jämna siffror 
 


