
Vintertäckning av greener.

Skillnaden mellan att lyckas och 

misslyckas.



Klassiska
misstag

Vintertäckning av greener.
20 år av erfarenheter.



Vad kan vi förvänta oss efter vintrar som denna?

Där Sala Golfklubb ligger ser 9 av 10 vintrar ut så här.

Is börjar bildas i decemberoch januari och smälter undan i mars 

och april.

Vi har mest Poa Annua på våra greener. 



Vinterskador!

Måste det se ut så här varje vår?

Finns det något vi kan göra för att förhindra 

det?

Så här löste vi problemet.



Vi började med försök att vintertäcka våra greener med

Dukar och halm 1996.

Det fungerade bra med halm men vi förändrade arbetssättet när jag tog över 

2008.

Det var för mycket jobb med halmen och vissa vintrar gav det för mycket 

svampskador.(Ingen kontaktverkande fungicid).

Halm blev liggande på banan långt in i på säsongen.

Numera täcker vi bara med 2 stycken dukar.



Vad skyddar vi greenerna 

ifrån genom att täcka dom?

Från det faktum att is kan 

lägga sig direkt på 

greenytan.

Isen på bilden låg från 12 

december till sista veckan i 

mars.

Vintertäckning av greener.



Vi skyddar dem från från stora skillnader i 

temperatur.

Genom täckningen får vi en jämn 

temperatur och en torr miljö som ger oss 

väldigt små svampangrepp under vintern.

Vi sprutar våra greener med Medallion som har god effekt 

under lång tid före vi täcker greenerna.



Temperature under coverage



Genom att täcka våra greener skyddar vi dem mot kalla och 

starka vindar som riskerar frystorka på greenerna.



Genom att täcka greenerna skyddar vi dem från 

att smältvatten rinner in på greenen vilket riskerar 

att frysa till is.

Den här vintern misslyckades vi på vissa 

greener.

Varför?. 



För du kan aldrig lita på väderprognoser!!!

Den optimala tiden att täcka greenerna är i 

slutet av november eller första delen av 

december.



Försök att leda bort vatten från lågpunkter.



Arbetet innan täckningen.
Från mitten av september topdressar vi grenerna varje vecka.

Vi slutar att klippa dem.

3,5 mm.

Vi får inga öppna snittytor i plantan där svampsporer kan få fäste.

Istället för att läka sår efter klippningen så kan plantan lagra energi.

I mitten på september försöker vi vertikalskära greenerna och stödså dem 

med kärrgröe och krypven.



Vi försöker djuplufta greenerna så många 

gånger som möjligt under hösten innan 

tjälen kommer.

Många hål ger många utrymmen för syre 

att lagra sig.

Vi behöver syre för att klara en lång vinter.



Vi göder greenerna långt in på hösten för 

att hålla plantorna starka med en reserv 

av energi.

Vi sprutar järn tillsammans med bekämpnig.

Ger bra färg så solens energi lagras in i plantan ett bra sätt.

Håll greenprofilen torr med 

släppande vätmedel.



Där risk finns för smältvatten att rinna in under plasten försöker vi förhindra 

det.

Vi skär ner plastduk som vi sedan viker över täckdukarna.





Där det inte räcker med att skära 

ner plast får man göra större 

insatser.

Bygg bort problem om du kan.

Spanskt dike som leder bort 

ytvatten  istället för bunker.



Dagarna före täckning.

Bär ut allt täckmaterial.

Bekämpa greenerna

Och det viktigaste av allt!!!

Kalla in alla medlemmar som vill hjälpa till.



Så här ska det se ut. 

Många medlemmar involverade i arbetet.



Vi har dräneringsrör som ligger mellan underduken och plasten.

Där kan vi blåsa in luft med syre.

Giftiga gaser kan vädra ut.



När alla greener är täckta är det vinterledighet då?



Nej!!!

Före eventuellt snöfall syresätt greenerna under plasten.



Vid mildväder om det går så blås in mer syre.

Plasten tål mer än man tror.

Det spelar ingen roll om vilken tid på vintern det här jobbet görs.



I mars när vårsolen börjar värma dressar vi sand 

på banorna för att påskynda smältningen.

Det måste vara varma nätter 

så vi inte bygger på mer is.



Låt solen och temperaturen göra sitt jobb och ta av 

plasten så fort som möjligt.



När vi började täcka greenerna så 

var det inte för att öppna tidigare 

utan med greener i bättre 

kondition.

Men helt krasst har det blivit så att 

vi kan öppna banan upp till 2 

veckor tidigare än förr.

Vi försöker ta bort dukarna så fort som möjligt.

Vi vill inte att greenerna ska börja växa för tidigt.

Kan bli bakslag.



Så här vill vi att det ska se ut i april.

Medlemmarna är nöjda.

Personalen är nöjd och mår bra.

Klubben tjänar pengar från greenfeespelare som är nöjda och 

ett bra rykte sprids..



Samma år som bilden innan.

Vad har hänt?



Hur mycket tid lägger vi på täckningen?

1dag för 2 killar att köra ut allt material.

30 greener.

Medlemmarna gör allt täckjobb.

5 timmars arbete att täcka alla greener.

Hösten 2015 täckte personalen greenerna själva.

3 killar och 2 dagar så var jobbet klart.



Vad motiverar vintertäckning av greener?
Spelarnas missnöje ifall greenerna är dåliga.

Minskad stress hos personalen.

Dåligt rykte. Du får det fort och det varar länge.

Det är bra för restaurang och pro. Mera spelare och det får bättre 

omsättning.

Bättre kvalité tidgare ger bättre kvalité senare . Du får tid att öka 

finishen på ytor som blir eftersatta om du har skador på greenerna.



Vilka kan vinsterna vara?
Personalen behöver sällan jobba övertid för att få bra kvalité på banan.

Vi behöver inte lägga pengar på stödsådd på våren.

Vi behöver inte gödsla extra för att greenerna ska börja återetablera sig.



Alla får en stark klubbkänsla.

Alla vill vara med att jobba på klubben.

Vi ökar konstant medlemsantalet och den 

ekonomiska utvecklingen är god.



Så här ser det ut idag.

Luktar bra och ser bra ut.



Vintertäckning av greener.

Vi lägger mycket pengar på att reparera greener efter vinterskador.

Varför kan vi inte lägga de pengarna på att ge greenerna de bästa 

förutsättningarna att överleva vintern? 

Det fungerar för mig!

Varför skulle det inte fungera för fler?

Torbjörn Pettersson Sala-Heby Golfklubb.


