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1. Syfte med examensarbetet.
Min målsättning med arbetet är att förklara "vårt" sätt att arbeta med
vintertäckning på Sala Golfklubb och samt att redogöra vilka resurser som krävs
både i fråga om arbetstimmar och om kostnader samt att utreda för vilka
vintertäckning kan vara ett alternativ. I examensarbetet finns nycklarna till hur
en vintertäckning ska bli lyckosam.
2. Bakgrund.
Sala Golfklubbs bana är så som många andra banor placerad på en före detta
jordbruksfastighet där klimat och jordmån inte är särskilt bra i förhållande till omgivningens
fastigheter.
Oftast hamnar banorna på sådan mark eftersom sådana fastigheter är både billigare och mer
frekvent ute till försäljning. Har man goda jordar med bra avkastning finns ingen anledning
att sälja den.
Till saken hör att klubben i begynnelsen i slutet av -60 talet hade två alternativa marker för
banan. En någon enstaka kilometer från stadens centrum och den som det nu blev som
ligger sju kilometer utanför staden och det som blev avgörande var priset som var något
billigare för nuvarande.
Klubbens utveckling har säkert sett annorlunda ut med det andra alternativet på grund av
många faktorer. Dels hade vatten tillgången varit mycket bättre på den marken. Närheten till
staden har säkert påverkat juniorverksamheten positivt och även lockat nyfikna på ett annat
sätt.
Säsongen 1996 då jag började arbeta på banan började på samma sätt som de flesta
säsonger på Sala Golfklubb.
Efter en vinter med temperaturer med stora variationer och nederbörd i form av både regn
och snö som resulterat i ett tidigt istäcke på greenerna stod klubben åter med en bana med
stora utvintringsskador.
Då vårtäckningsdukar var en ny företeelse lyckades banpersonalen med hjälp av dessa att
trots allt presentera greener av god kvalité till sin Open tävling dagen före midsommarafton.
Innan vårdukarnas hjälp har greenerna oftast inte blivit bra före mitten av juli då
växtbetingelserna blir de rätta.
I samband med introduktionen av olika sorters dukar var dåvarande bankonsulent Håkan
Eriksson över till Kanade föra att sondera marknaden eftersom Kanadensarna var/är ledande
i utvecklande av nya dukar fick Håkan även upp ögonen för vintertäckning av greenerna som

pågått i Kanada under många år. Han fick tidigt kontakt med forskaren Julie Dionne på Laval
universitetet i Quebec som forskade i ämnet vintertäckning av greener.
Allt resulterade i ett Nodiskt försökssamarbete i vintertäckning av greener hösten 1996 på
Oslo Golfklubb, Espoo Golfklubb och Sala Golfklubb.
Försöken skulle genomföras på en green med 100 % Poa Annua eftersom övervintringen är
sämst på sådana greener. Greenen delades upp i försöksrutor som var 3 ggr 3 meter med 5
stycken olika försök inklusive kontrollyta (otäckt Yta). Alltsamman upprepades 4 ggr vilket
gav 20 stycken försöksytor på sammanlagt cirka 200 kvadratmeter. På Sala Golfklubb
genomförde dåvarande Banchef Bengt - Ove Johansson försök med att täcka en egen green
fullt ut med ett tjockt lager av linfrö halm som isolering. Försöksytorna försågs med
temperaturloggers för att se temperaturens skiftningar under täckningen, på kontrollytan
och i luften där försöket genomfördes.
Vintern mot säsongen 1997 blev likadan som föregående vinter och utvintringen var
omfattande. Den här gången fanns positiva saker med det och det var att försöken kunde
visa upp resultat. Kontrollytorna var totalt utvintrade och de olika försöksytorna gav olika
resultat. Försöket med den egna greenen som täcktes fullt ut lyckades väldigt bra och till
kommande vinter utökades antalet greener som vintertäcktes fullt ut till 3. En med halm, en
med byggisolering typ gullfiber på rulle och en med liggunderlagsmaterial. Försöket med
gullfiber lyckades men det blev inte praktiskt möjligt att ta reda på isoleringen efter
eftersom materialet suger åt sig mängder med vatten. Försöket med liggunderlagsmaterial
blev sämre troligtvis på grund av att materialet inte sugit upp något vatten utan det blev
stående på greenytan och att det inte gav tillräckligt med syre under den tätslutande duken.
Försöket med halm visade sig ge bäst resultat eftersom halmen sugit upp all vatten så
greenytan var torr och att det dessutom aldrig blev syrebrist under duken. Med resultat ifrån
dels de egna försöken och försöken i samarbete med Svenska Golfförbundet valde klubben
att starta med vintertäckning av alla 18 greener på banan fullt ut med underliggande
vårtäckningsduk, mellanlager med cirka en rundbal med halm per green och tätslutande
plast ovanpå. De enda som ändrades från de egna försöken var att istället för att använda sig
av svart tätslutande duk där uppenbart sork och skadedjur trivdes väldigt bra byttes den ut
mot en transparent duk där sorken inte tycks trivas särskilt bra och inte gräver sina typiska
gångar i det översta markskiktet.

3. Förberedelser.
Att genomföra en vintertäckning av greenerna innefattar inte enbart dagen då man kallar in
alla personer som hjälper oss med själva täckningen.
All material som behövs till täckningen beställs i god tid före den planerade täckningen.
Materialet som åtgår för oss när vi täcker 18 greener är lika många underdukar, tätslutande
överduk i plast samt 20 rundbalar halm a´300 kg. Dessutom åtgår cirka 1500 meter

brädor/armeringsjärn samt 7000 stycken sandpåsar till förankringen av dukarna. På Sala GK
använder vi oss av 3 olika sorters underdukar. 1. Grön Evergreen duk som är lätt, suger inte
åt sig vatten, är drivande, lättarbetad och väldigt slitstark. Det negativa med den är att den
är vindkänslig, i vissa lägen för drivande samt att den är svår/omöjlig att vattna igenom. 2. En
vit duk av typ apelsinnät som är lätt, inte vindkänslig, inte så väldigt drivande, lättarbetad
och väldigt slitstark samt lätt att vattna igenom. Det negativa med den är att den ibland
upplevs som för lite drivande, blir väldigt tung när den tar åt sig vatten och att skräp lätt
fastnar i den. 3. Lutrasil duken som är väsentligt mycket billigare än de andra och har lagom
drivande egenskaper. Det negativa med den är att den inte är slitstark, suger åt sig mycket
vatten och blir tung och svårarbetad när man ska täcka av och på greenen på våren och
korvar sig.
När all material är inköpt så läggs mycket på att få en så bra invintring av gräset som möjligt.
Att hålla en balanserad gödsling, dressa rikligt under hela hösten för att få sand mellan
grässtråna för att undvika svampangrepp samt försöka dagga av alternativt använda sig av
något avdaggningsmedel för att hålla greenytan och greenen så torr som möjligt. Skulle
hösten vara nederbördsrik sprutar vi vätmedel regelbundet för att hålla profilen så torr som
möjligt. Detta vätmedel är enbart av dränerande art och inte för att binda vatten i profilen.
Dessutom avslutar vi klippningen av greenen tidigt på hösten för att undvika onödigt snitt i
gräset där svampen lätt får fäste. Dessutom åtgår energi från växten till att läka snittet som
bättre skulle kunna användas till bland annat bildande av kolhydrater. Som ett hjälpmedel
att tidigare sluta klippsäsongen kan med fördel Primo Maxx användas. Enligt min uppfattning
kan man göra den sista klippningen upp till två veckor tidigare jämfört med om man inte
använder Primo Maxx.
Någon gång i slutet av november läggs den sista givan av näring och det är i form av en
produkt som heter Perk som har sammansättningen 4-0-14+10fe varav kvävet är till hälften
bestående av ammonium kväve och den andra hälften ett ureakväve. En stor del av
produkten består av Kalium och där går åsikterna isär om dess effekt på gräset och dess
övervintring men känslan vi har är att det är positivt. När det gäller luftning görs en
hålpipning av greenerna i mitten av september där pluggarna tas bort men hålen inte fylls
upp helt. Efter hålpipningen djupluftas greenerna när tillfälle ges med solida pinnar på 15 till
20 cm djup. Antalet sådana luftningar beror till stor del på hur mycket tid vi har att förfoga
över samt väderläget. Helst ska vi hinna med 3 sådana luftningar innan själva täckningen.
Även här vill vi att hålen ska finnas kvar så länge som möjligt och det ska dessutom vara
rikligt med hål i greenen i samband med täckningen så det finns bra med luft under duken så
syret förhoppningsvis räcker hela vintern. När det gäller bekämpning inför täckningen så
försöker vi hålla svampangreppen i schack under hela invintringen. Det medför att vi inte
enbart sprutar mot svampen vid synliga angrepp utan även vid vissa tillfällen rent preventivt.
Allt för att greenerna ska vara i så bra skick som möjligt när vi täcker och som en följd av det
även när vi täcker av. Preparat som vi använder oss av är i huvudsak Sportak men när
temperaturen gör det möjligt så används även Amistar. Under hela hösten behandlas

greenerna även regelbundet med järnsulfat dels för den svamphämmande effekten och dels
för färgen som gör att gräset bättre tillgodogör sig solens instrålning. När det gäller det nya
preparatet Medallion som finns på marknaden har vi ännu inga erfarenheter av. När tillfälle
ges kommer vi dock att lägga på det för att få en utvärdering av dess effekt. Håller det vad
det lovar så borde det fungera utmärkt i samband med vintertäckning. Innan tjälen börjar
krypa ner i marken skär vi ned en plastfolie på en bredd av 4 meter där ytvatten riskerar att
rinna in under täckduken. Detta är inget problem på de flesta greener med på vissa ett sort
problem. Själva nedskärningen av folien gör vi med en kantskärare som skär torven i formen
av ett L och kanten på folien förs ner under torven och trampas fast. Därefter rullas den ihop
och förankras för att i samband med täckningen rullas ut och läggas över den tätslutande
plastduken och på så vis rinner ytvattnet upp på duken istället för under. Den sista delen i
förberedelserna är i stort sett att transportera ut täckmaterialet till greenerna samt att kalla
in all frivilliga som hjälper oss med täckningen. Vi har en grupp i mobiltelefonen som kallas
vintertäckarna och till alla i den gruppen skickar vi ett meddelande om när och hur
täckningen ska gå till väga. Helst ska kallelsen gå ut ett par dagar innan täckningen för med
för kort varsel hinner inte så många styra om sitt schema och går meddelandet ut för tidigt
tenderar folk att glömma täckningen. I meddelandet går även en vädjan med att ta med
vänner och bekanta som inte varit delaktiga i arbetet tidigare. På så sätt får man regelbundet
in nya krafter när det sinar på annat håll. Själva transporten ut till greenerna av
täckmaterialet tar ungefär 4 timmar för 2 personer. Allt material förvaras i en kallhall där det
varje duk är noga märkt med nummer på vilken green den hör hemma. Sandpåsarna
förvaras i trähäckar som är spikade på en SJ-pall. Brädorna ligger staplade i paket med
mängden som åtgår till varje green. På så sätt går arbetet lätt, fort och framför allt blir rätt.

4. Genomförandet.
När lämplig dag för täckning av greenerna kommer dvs. när greenerna är invintrade,
snöfria/isfria, gärna har tjäle, samt nederbörd i form av snö kan befaras i större mängd och vi
närmat oss slutet av november eller längre fram på året kallar vi in alla ideella krafter.
Lämplig tid på dagen är klockan 9 på förmiddagen och eftersom arbetet normalt sett inte tar
mer än 3 timmar är det lagom med korvgrillning till lunch. Förhoppningsvis har vi närmare 30
gubbar på plats och det första vi gör är att bege oss till green1/2 på 9 hålsbanan som är en
dubbelgreen som är den till ytan största greenen vi täcker. Först viks underduken ut och
sträcks och efter det rullas 2 rundbalar med halm ut som sprättas upp och fördelas jämnt ut
över hela greenytan. Själva tjockleken på halmlagret blir inte tjockt men fullt tillräckligt för
att ge en liten välbehövlig luftspalt mellan dukarna. Dessutom tillräckligt för att suga upp
eventuell kondens eller markfukt när temperaturen blir så. När halmen är utlagd läggs den
tätslutande plasten över greenen och eventuell kantfolie viks över täckduken. Avslutningsvis
läggs brädor runt duken med sandsäck över varje skarv och eventuellt någon på mitten.
Detta förankrar duken och gör att den inte blåser bort om det skulle bli blåsigt innan snön
kommer och lägger sig över dukarna. Efter denna största green är gjord delas allt folk in i 2
grupper för att täcka varsin del utav banan. Snabbt formerar sig gruppen i smågrupper där

vissa går före och lägger på underduken, andra sprättar halm, en del lägger på överduken
och avslutningsvis 2 man som förankrar alltihop. Allt detta arbete sköts till fullo av ideella
krafter medans vi i banpersonalen förbereder korvgrillningen och när allt är klart samlas vi
utanför maskinhallen och äter samt umgås en stund. Det är lite av poängen med det hela att
för personalen är inte själva täckningen förenligt med en massa extra arbete utan det klarar
ideella krafter alldeles utmärkt och det tar dessutom inte lång tid i anspråk.

5. Vad händer under vintern fram till avtäckning?
Mycket utav vad som händer under dukarna styrs utav hur klimatet ovanför täckningen är då
främst i hänseende till hur varmt det är. Om kylan varierar mellan -1 och -30 på verkar inte
nämnvärt hur temperaturen är på greenytan. Detta gör att plantan slipper hastiga
temperaturskiftningar som kan medföra utvintring i olika stor omfattning annars. Att
jämföra med mätning av temperaturen på greenytan där enbart snö täcker greenen. När det
gäller temperaturen ovan duk som rör sig ovanför 0 och plusgrader på verkas inte
temperaturen heller så snabbt dock finns uppenbar risk för svampangrepp om mildvädret
skulle hålla i sig för länge. Särskilt då om det inte finns något isolerande lager av snö på
dukarna heller. Under de 15 år som Sala GK vintertäckt sina greener så visar resultaten på att
det inte är något större bekymmer. Det som kan vara mera bekymmersamt är att plantans
aktivitet ökar i och med att temperaturen ökar under dukarna. Respirationen förbrukar syre
och om luftspalten inte är tillräckligt stor ökar risken för kvävningsskador på greenen. Detta
visar erfarenheten är ett större problem.

6. Avtäckningen.
När avtäckningen ska ske brukar i regel ge sig självt. När väl vårsolen börjar värma brukar det
gå fort för snötäcket att försvinna från de vintertäckta greenerna. Så fort de är rena från snö
letar sig solens strålar igenom den övre duken och ner mot greenen vilket medför att
temperaturen kan stiga snabbt under täckningen. Därför är det viktigt att så fort som det är
möjligt ta av den övre duken bort, skjuta av all halm, städa greenen och återtäcka den med
vårtäckningsduken. På så sätt minimeras risk för svampangrepp och att greenen ska starta
igång för fort. Vårtäckningsduken ska ligga på greenen så mycket som möjligt som skydd för
kalla vårvindar då risken för frystorka är stor. Själva avtäckningen är inte heller förenligt med
så kollosalt stor arbetsinsats. Skillnaden mellan höst och vår är att på våren gör vi så gott
som allt jobb själva. Dels på grund av att många äldre reser bort på våren för golfspel på
sydligare breddgrader och dels på grund av att det i vissa lägen är bättre att hålla statusen
på greenerna hemlig inför medlemmarna. Bra att kunna informera i lugn och ro vad som har
hänt om något gått fel samt att även skruva ner förväntningarna något ifall allt gått bra. Från
det att vi kommer till greenen som ska täckas av tills vårduken åter är på plats väl förankrad
med brädor och sandsäckar tar runt 30 minuter. Då kan vi också hunnit med att lägga
överduken på inspelet för att driva igång det snabbare som en bonus.

7. Tiden efter avtäckningen.

Tiden efteravtäckningen är även den kolossalt viktig. Bara för att greenen såg bra ut vid
avtäckning innebär det inte att riskerna med greenen är över. Att ha vårtäckningsduken för
dåligt förankrad fick vi bittert uppleva ett år vad det kan innebära. Lite senare än normalt
började vi täcka av greenerna i slutet på mars och allt var frid och fröjd veckan efter och
välbehövlig påskledighet stod för dörren. Vissa av oss drog till fjällen och andra söderöver för
att spela golf. Kvar fanns ingen på klubben. Det som hände var att vindarna vände till rakt
nordliga och tilltog blåsten i kraft. Temperaturen sjönk och blåsten tilltog ytterligare. När
blåsten kulminerad var temperaturen ned på -15 grader. Så gått som samtliga dukar hade
blåst av och frystorkan tog greenerna. Den säsongstarten blev inte som vi tänkt oss. Efter det
förankrar vi dukarna överdrivet väl. Annars är rutinen tiden efter avtäckning att vi dressar
greenen rikligt som ett extra skydd mot kylan, vi lägger en giva Perk som försiktig startgiva
och vi sprutar vätmedel vid lämplig väderlek. Det ska vara av den sorten som binder vattnet i
greenen. Allt för att få en jämn fuktighet i profilen. Första klippningen sker när behovet
infinner sig. Det brukar inte vara särskilt långt efter avtäckningen. I övrigt ska man tänka på
att greenerna ofta går tillbaks tiden efter avtäckningen men att de skjuter fart efter någon
vecka. Hur länge vårduken får ligga på styrs mycket av vädret. Kalla nätter gör att duken får
ligga på längre. Det medför att dukarna tas av på morgonen och läggs på igen på kvällen och
det tar mycket tid. Får man igång bevattningsanläggningen tidigt förkortar det behovet av
dukarna eftersom man kan skyddsvattna greenen mot kylan. Med andra ord gäller det att få
igång bevattningsanläggningen så fort det bara går.

8. kostnaden för vintertäckningen.
Att få en bild över den egentliga kostnaden för vintertäckning är svårt att få. Vissa kostnader
skulle man ha även om vi nu inte vintertäckning till exempel för vårtäckningsduken och
förankringsmaterialet. För att få en bild över vad det skulle kosta både första året och vad
det skulle kosta per år under förutsättning att materialet håller den tid det skrivs av på
kommer här en uppställning hur det ser ut hos oss.
Yta som täcks 1000m2

kostnad inköp

kostnad per år

Evergreenduk

150000 kr

150000kr/10 år = 15000 kr/år

Plastduk/överduk

100000 kr

100000/5 år = 20000 kr/år

2500 meter brädor

Sponsring(annars 5 kr/meter) 0 kr (12500kr/5 år= 2500kr/år)

1080 sandpåsar

Sponsring(annars 1 kr/st)

0 kr (1080/2 år = 540 kr/år)

20 st. rundbalar halm

Sponsring(annars 300 kr/st)

0 kr ( 6000/1 år = 6000 kr/år)

Total investering utan sponsring 269580 kr med sponsring med sponsring 250000 kr
Kostnad per år utansponsring 44040 kr med sponsring 35000 kr

Om vi väger in i bilden att vårtäckningsduken skulle vi använda oss av ändå innebär det att
merkostnaden blir 20000kr/år.
När det gäller arbetskostnaden är det också väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om
merkostnaden. Förberedelserna inför vintern skulle i stort sett se lika dana ut oavsett om vi
täcker eller inte. Vi slipper skotta greenerna på vintern som vi kanske skulle få lov att göra
annars. På våren är redan vårduken på plats så då slipper vi det arbetsmomentet. Det
egentliga merarbetet kan de 2 dagar det tar att köra ut och in täckmaterialet. Även när det
gäller vintertäckning så handlar det inte enbart om ökade kostnader utan i många fall
minskade kostnader. Till exempel behöver vi inte stödså våra greener så ofta som många
andra banor i närområdet. Dessutom slipper vi skrämma igång greenerna med extra gödsling
under våren.

9. För vilka kan vintertäckning vara ett alternativ?
Gräsart och klimatzon är kanske de två största faktorerna som påverkar behovet av
vintertäckning. Har man krypven eller annat ädelgräs med goda övervintringsegenskaper
anser jag att man inte ska täcka. Trots allt är ju inte vintern så lång om man ser till vad till
exempel krypven ska klara under istäcke. Helt klart är det om man har vitgröe på greenerna
som man är mest gynnad av vintertäckning. Dels får man vitgröen att övervintra och som vi
upplever det blir den även härdigare. Nu kommer klimatet in som en faktor. Söder om
mälaren är vintern inte fullt så kall som norr om den och mildvädren brukar oftare töa bort
det mesta snön som kommit även under januari och februari. Detta beroende på mindre
nederbörd i form av snö. Det gör att det sällan bildas is på greenerna på samma sätt som det
gör för oss i bergslagen. När det gäller norr om bergslagen lämpar sig de mera kustnära
banorna för vintertäcknig bättre än inlandsbanorna. Inlandet får tidigare snö som även ligger
kvar längre så det medför att den eventuella täckningen blir liggandes för länge med
syrebrist som följd. Denna tes ger svaret att bergslagsbanor och kustnära norrlandsbanor är
lämpligast för vintertäckning av greener. Dock kan enskilda klubbar i andra områden vara
hjälpta av vintertäckning. De flesta banor har greener som ligger sämre till i fråga om sol,
vindutsatthet, risk för att vatten rinner in på greenytan med mera och som därigenom får
sämre övervintring som följd. Där är det optimalt att prova att täcka för att se om det går att
förbättra övervintringen. Ett sätt att få en utprövning på om det fungerar eller inte kan vara
att använda sig av en billig lutrasilduk eller dylikt och någon slags billigare tät överduk och
täcka ena halvan av greenen för att därigenom skaffa sig en uppfattning om resultatet. Blir
den täckta halvan bra medans den andra halvan får skador är det inte svårt att få med
medlemmar och styrelsen på att vidareutveckla täckningen.

10. Vad motiverar vintertäckning och slutsats.
Det finns många motiv att vintertäcka och det främsta är dålig övervintring på greenerna.
Som följd av detta får man:






Missnöjda medlemmar
Psykisk stress hos banpersonalen
Dåligt rykte
Sämre intäkter för restaurang och pro.

Sämre kondition/kvalité på övriga banan eftersom all tid går åt till att få greenerna bra så
fort som möjligt








Om man får bättre övervintring med hjälp av vintertäckning får man:
Nöjda medlemmar
Banpersonal som känner sig uppskattade för deras arbetsinsats
Bra rykte som ger fler greenfee
Ökade intäkter för restaurang och pro
Bättre kondition/kvalité på andra ytor som hinns med när inte greenerna tar all fokus
Ökad klubbkänsla när fler är delaktiga i arbetet

Dessutom har vi sedan vi började vintertäcka kunna öppna banan runt mitten av april istället
för runt 1:a maj istället. Dessa 2 veckor är väldigt bra greenfee veckor och de kan generera i
ökade greenfeeintäkter i storleksordningen 100000-200000 kr.
Riskerna med vintertäckning:
Ökad risk för kvävningsskador om de tätslutande dukarna blir liggandes på greenerna för
länge. Vatten kan rinna in under dukarna som blir svårt att få undan. Ökad risk för
svampangrepp om man inte får en bra träff på sin bekämpning. Blir det för lång mildperiod
under vintern kan svampangrepp starta under dukarna. Att få en så torr miljö som möjlig
under dukarna är ut av stor vikt. Halmen fyller sin funktion när det gäller att absorbera fukt
men blöt halm konsumerar även syre så därför finns ökad risk för kvävningsskador om det
blir för fuktigt under dukarna.
Slutsatsen blir ändå att för den där det är lämpligt att vintertäcka kan det till rimlig kostnad
och lite arbete generera många fördelar för samtliga på klubben. Med god hjälp från
klubbens medlemmar blir inte arbetskostnaden så hög och de får klubbkänsla och känna sig
delaktiga i banans väl och ve.

Torbjörn Pettersson Sala Golfklubb

