
SSäätt kunskap i arbetett kunskap i arbete

Att ta till vara kunskapen och Att ta till vara kunskapen och 
flytta ut den i verklighetenflytta ut den i verkligheten

- öka kunskapen bland förtroendevalda och greenkeepers
- för bästa möjliga kvalitet under spelsäsongen. 
- förbättra samarbetet mellan förtroendevald och greenkeeper



SSäätt kunskap i arbetett kunskap i arbete

- Gödsla mindre ett resultat av ny kunskap
- Är nya grässorter lösningen, eller utvecklad skötsel av de gamla
- Behovsanpassad gödsling, ett resultat av ny kunskap
- Vintertäckning i praktiken, erfarenheter av mångårig  vintertäckning



SSäätt kunskap i arbete 3tt kunskap i arbete 3
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Tid: lTid: löördag 13:e oktober 2007rdag 13:e oktober 2007



InnehInnehåållll

Golfbanans ”spelbarhet”. Hur kan vår bana bli 

bättre?

Omvärldsanalys

Förberedelser inför vintern som ger en bra vårstart

Test av greenbevattningen

Rapport från Gräsförsöken



UtvUtväärdering rdering -- synpunktersynpunkter

Mer erfarenhetsutbyte mellan klubbarna

Hoppas att ni kör vidare. De möten vi haft under 
rubriken ”Sätt kunskap i arbete ” hör till det bästa 
som gjorts i vår region.

Inbjudan kom lite sent men kan bero på att mailen
skickas till kansli

Fler förtroendevalda borde vara med



UtvUtväärdering rdering -- öönskemnskemååll
Kanske främst för förtroendevalda skulle det behövas en maskindag

visa olika typer av klippare (green, tee, fw, ruff) och andra 
arbetsmaskiner som behövs för grönytor
hur stor bör en maskinpark vara till en 18 hålbana med övningsområde?
vikten av ett korrekt skötselprogram
vem är lämplig att köra
”Utan maskinerna stannar golf Sverige”

Någon gräsguru från norr få framföra sina erfarenheter.

Allt som berör greener 
alla i Dalarna behöver nog få bättre greener
hur bra kan dom egentligen kan bli med tilldelade medel
vilken greenbudget behövs för att ha en chans att lyckas? 

Ledarskap

Fortsatt info om gräsförsöken

Bevattning samt olika sjukdomar och andra skadegörare
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