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Spørreundersøkelse i 2015

• Utført i de nordiske landene.

• 309 svarende totalt

125 fra Sverige

77 fra Danmark 

78 fra Norge (ca. 50% svarprosent)

7 fra Finland

22 fra Island 

• Ekstra kostnader/reduserte inntekter i 

«normalvinter» som følge av 

vinterskader: kr. 12 000,- per green.



Asker GK (våren 2018)



Oslo GK (21. mai 2018)





”Vintertäckning av greener.

Skillnaden mellan att lyckas och 
misslyckas”



• Haga GK, Bærum GK, Asker GK og Holtsmark golf ønsket å 

forsøke.

• Vi etablerte en gruppe for å høste felles erfaringer

• Utarbeidet et forskningsprosjekt sammen med NIBIO

• NGF er prosjekteier

• Vi søkte ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd og STERF

• Totalbudsjett 10,5 mill. kroner

• Vi har fått:

Forskningsrådet: 4,6 mill.

STERF: 1,5 mill.

7Sense Products: 0,7 mill.

• Resten av budsjettet dekkes gjennom egeninnsats både i de fire 

klubbene, 7Sense og NGF/SGF
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Hva er vinterdekking?

• Man dekker til greenene igjennom vinteren for å beskytte 

mot abiotiske og biotiske faktorer som kan oppstå i løpet av 

vinteren. 

• Kan beskytte mot; Anoxia/isskader, frysetørke, crown

hydration, sopp?

• Tett duk uten isolering, tett duk med isolering, pustende duk 

uten isolering og pustende duk med isolering.  



Bakgrunn

• Har blitt prøvd med dekking i Norge på 90 og starten av 

2000 tallet, men da mer fokus på å holde unna kulden enn 

vann og is. 

• Vinteren 2018/19 prøvde Asker, Bærum, Haga og Holtsmark 

å dekke 6-7 greener. 

• 2019/20 var det ca. 8-9 klubber som dekket. 

• 2020/21 var det 17 klubber som dekket. 

• 2021/22 var det over 20 klubber som dekket. 

• 2022/23 Over 30…?? 





https://app.powerbi.com/groups/me/reports/eb1a2a40-2713-4d14-a8e2-97401c261244/ReportSection1a9894c2dd3155953ed4?pbi_source=PowerPoint


Sorknes GK (bildet tatt 18.05.2021)



Trondheim GK



Trondheim GK – vekstduk, rør og plast (18.05.2021)



Holtsmark GK (20. mars 2022)





Mjøsen GK (27.05.2022)



https://app.powerbi.com/groups/me/reports/eb1a2a40-2713-4d14-a8e2-97401c261244/ReportSectiona52999d9e270d85ef434?pbi_source=PowerPoint


Fordeler/ulemper med vinterdekking

• Vi har hatt tilnærmet ingen 
isskader (anoxia) under greenene 
vi har dekket. 

• Greener som er dekket kommer 
mye raskere «i gang» på våren. 

• Slipper tidkrevende og potensielt 
skadelig fjerning/fresing av snø 
og is. 

• Mindre fare for 
frysetørke/kuldeskader. 

• Mindre sopp?

• Kan være ressurskrevende i 

perioden man dekker, kan også 

kreve ressurser som mange 

klubber ikke har om man skal 

lufte hver 3 uke. 

• Kan føre til mer sopp. 

• Rørene kan føre til mer 

isdannelse 

Fordeler: Ulemper:







Grorud GK (våren 2022)



Push-up green på Helgeland GK (dekket den 18. oktober 2019 

og fjernet 8. juni 2020)



Hvilken erfaringer har vi gjort etter dette prosjektet?

• Totalt sett positiv effekt og samtlige greenkeepere i prosjektet 

ønsker å prøve dette mer. 

• Vi vet at dekking kan fungere i hele landet, men det kan variere 

litt med metode og tidsrommet greenene skal være dekket. 

• Har man dårlige grunnforhold skal man være litt forsiktig, men 

om man normalt sett har full utgang så skader det ikke! 

• Ikke nødvendigvis at man skal dekke alle greener på banen. 

For baner som generelt kun sliter med noen greener og har 

knapt med ressurser vil det forsvare seg og kun dekke 

problemgreenene. 



Erfaringer fortsetter

• Ikke nødvendigvis at det lønner seg med ventilering, kan til 

og med være at dette fører til mer sopp. 

• Er vekstduken også overflødig?  Kan den være med å 

drive/holde høyere temperaturer under dukene i varme 

perioder? Eller hjelper den å holde det stabilt under duken

• Lite som tyder på at det kreves de forberedelsen i form av 

lufting, dressing, ekstra gjødsling som har blitt praktisert 

tidligere. 



Hva er viktig å huske på når vi vinterdekker? 

• Sikre seg så godt som mulig mot smeltevann. 

• Vær sikker på at man får sprøytet tidsnok!

• Dekk tidsnok! 

• Greenene har en tendens til å bli hydrofobe på våren etter 

dekking. 

• Dekking av push-up greener? 


