Rapport från distriktet Småland – Gotland – Värmland – Örebro
Jag har personligen träffat och fått massor av telefonsamtal av Banchefer som i princip är förtvivlade
för att det inte växer någonting och banan slits mer och mer varje dag som går. Jag roande mig lite
med att titta i ett par gamla nyhetsbrev som jag skickat till er tidigare genom åren. Då ser jag att jag
skulle kunna ta och ändra datum på dem och skicka ut dem igen. Men jag tycker mig uppleva, att
denna vår är extrem kall och när jag står och skriver detta så hör jag på lokal radion att det t.ex. varit
– 6 grader i Ljungby i natt. Då tror jag alla begriper att det inte kan växa någonting. När jag kollar på
långtidsprognosen från SMHI på min smartphone så ser det inte ut att vara någon förändring i sikte.
Vi vet att när marktemperaturen är runt 7 – 8 grader då börjar tillväxten så sakteliga stilla komma
igång och när marktemperaturen är runt 22 – 24 grader, då är det optimalt och då växer gräset som
bäst.
Många har rapporterat till mig att det hitintills förekommit rekord mycket spel på banorna vilket är
skoj, men det har sitt pris med massor av slitage. Mest utsatt är det naturligtvis runt hålen och på tee
men även runt bunkrar börjar det bli rejält upptrampat. Nu är det otroligt viktigt att alla golfare
lägger tillbaka uppslagen torv och att man böjer sig ner och lagar minst två nedslagsmärken per
green. För här syndas det bland golfarna nått alldeles förskräckligt och jag upplever att det blivit
värre med åren.
Värst är det naturligtvis för dem som fortfarande har en massa gamla snömögelfläckar och som inte
vill läka igen, trots att det kanske vertikalskurits i flera riktningar. Eller rivits i fläckarna med
specialpreparerade räfsor (för att på så sätt ”kommer man åt” lite djupare i fläckarna), stödsådd har
skett med nytt gräs i flera riktningar. Man har snurrat på fläckarna (om man har många fläckar, se
bilder nedan) och det har luftats med t.ex. fasta dorn, allt för att släppa ut dem giftiga gaserna som
bildas i marken när plantorna dött.
Denna läkningsprocess med att snurra fläckar brukar gå relativt snabbt genom att man på så sätt
låter dött gräs växa bland friskt gräs och tvärtom och man lagar upp med mulldress (viktigt att
använda, då den håller fukten lite bättre än t.ex. dressand) med lite frö i. Pluggning är naturligtvis
den bästa åtgärden men det tar längre tid att utföra.
För dem som har dessa skador, så gäller det att ha greenerna lite uppgödslade när väl
marktemperaturen stiger. Visserligen kommer det att innebära att ni kommer att få tömma korgarna
ofta på grund av kraftig tillväxt, men det viktigaste är att greenerna läker ihop.
Jag kan inte nog trycka på behovet av snabb information och kommunikation till era medlemmar och
gäster med bilder och kort skriven text om hur läget är för tillfället.

På Växjö GK har man lagt ut utslags mattor uppe på väldigt många tee (framför allt där man slår med
järn) och detta tilltag fungerar utmärkt, allt för att motverka slitaget som blir när det inte är någon
tillväxt. Vad som är viktigt är att man flyttar dessa mattor i princip vart annan dag.

Men samtidigt vet vi att denna typ av väder inte är något unikt. Man glömmer bara väldigt snabbt…
Nu får vi alla hoppas att trots alla långtidsprognoser att det blir lite värme så att alla som sysslar med
golf blir glada och nöjda. Tveka inte att höra av er om ni undrar över någonting!
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