
 
 
Nyhetsbrev, mars 2011 

 

Hej på er alla! 

Nu är det början på mars och våren ligger och lurar bakom hörnet. I Skåne har snön töat bort och de 

börjar förbereda sig för spel. I vår del av Sverige är det dock en stund kvar. Snödjupet är fortfarande stort 

och ligger mellan 25 cm i södra Uppland till runt 70 cm i norra Dalarna. Några av er har drabbats av is och 

några har tjälfritt utan is. För er som funderar på hur ni skall agera gällande den snö och is som ligger på 

banan vill jag ge er några rekommendationer.  

Först och främst handlar det om huruvida det finns ett behov av att skotta av sina greener och/eller ta 

bort den is som finns. Det finns risker med att barlägga av sina greener under vintern, vilket gör att 

skottningen skall vara behovsbaserad. 

Jag vill därför trycka på att ni gör en analys av status på era greener. Ta med er en spade och borrmaskin 

ut till en eller flera av era greener. Skotta av och ta in en plugg för att studera hur greenen mår. Viktigt är 

att inte bara studera greenen med ögonen utan också känna av hur det luktar för att avgöra huruvida det 

uppstått giftiga gaser under vintern.  

Ifall du har en isfri green får du en bra överblick genom att med snöskyffel skotta fram greenen. Du kan 

känna hur det luktar och kan se eventuella snömögelangrepp.  Oavsett om det är tjälfritt eller om du har 

is rekommenderar jag att du tar in en gräsplugg och sätter den i en burk med jord och in i kylskåpet över 

ett dygn för att sedan ta ut den och placerar den på fönsterbrädan i maskinhallen. Du kan sedan studera 

hur det växer och följa upp om eventuellt snömögel utvecklar sig. Obs, glöm inte bort att vattna pluggen!  

Ifall du har is och du känner en unken doft är det en stark varningssignal på att gräset håller på att råka ut 

för förgiftningsskador. Det är då läge att ta bort isen för att minimera riskerna att gräset kvävs. Det finns 

många sätt att ta pluggar och skotta snö. Använd den utrustning ni har.  

I veckan har jag besökt två golfklubbar där vi tittat på gräset och där följderna blev helt de motsatta. I det 

ena fallet krävdes inga åtgärder alls, medan det i det andra fallet krävdes full åtgärdsplan med skottning 

och borttagning av is med efterföljande täckning av greenerna.  

Kom ihåg att greenen lätt kan drabbas av frystorka ifall den lämnas bar. Ifall ni beslutar att skotta av 

greenerna se då till att lämna kvar några cm snö, alternativt täck dem med vårdukar eller med ett tjockt 

lager av dress.  

Nedan följer några bilder tagna från de olika banorna. Passar på att tacka Mattias Norling på Hofors GK 

och Leif Paulsson på Upsala GK för två trevliga besök.  

Har ni några funderingar på kring hur ni skall agera på era egna banor, tveka inte att höra av er! 

Med Vänliga Hälsningar 

Thomas Andersson 



 
 

  

  

  
Mattias Norling på Hofors GK analyserar sin greenstatus under snö och is. I detta fall föll det väl ut. Greenen mår 

utmärkt och de kan fortsätta sin vintervila i väntan på naturlig snösmältning.  

 

 

 



 
 

  

  

 
 

Leif Paulsson på Upsala GK gick också ut och analyserade sin greenstatus. Utseendemässigt verkade greenen vara i 

gott skick, men ur greenen strömmade en unken doft från en syrefattig miljö. För att undvika att gräset skall förgiftas 

av sina egna gaser blev han tvungen att ta bort isen och täcka greenerna. Utan denna åtgärd är risken stor att 

greenerna dör.  

 


