
Erfaringer etter 4 år med 
vinterdekking og økonomisk 
analyse av vinterdekking på 

Holtsmark 



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 var 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. 

(bilder tatt 18.05.2021) 



Trondheim Gk 18.05 (vekstduk, rør og 

plast)



Trondheim GK 18.05



Grini Golfklubb 12.04 og 16.03.2022





Holtsmark 20.03.2022 





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


Fordeler/Ulemper med dekking 

Fordeler:

 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?

Ulemper: 

 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 









Push-up green på Helgeland GK dekt den 18.Oktober 2019 og duken ble tatt 

av 8. juni 2020. 



Hvilken erfaringer har vi gjort etter 

dette prosjektet?

 Totalt sett positiv oppfattelse og 
samtlige greenkeepere i prosjektet 
ønsker å prøve dette mer. 

 Vi vet at dekking kan funke i hele 
landet, men det kan variere litt med 
metode og tid greenene skal være 
dekket. 

 Om man har dårlige grunnforhold skal 
man være litt forsiktig, men om man 
normalt sett har full utgang så skader 
det ikke! 

 Ikke nødvendingvis 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. 

 Ikke nødvendigvis at det lønner seg 
med ventilering, kan til og med være 
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? 



«Er vinterdekking 
lønnsomt?»

-En økonomisk analyse av Holtsmark Golf 

Av Martin Wiig og Theodor Sundbye 



To sentrale spørsmål

1. Hva koster det å dekke greenene?
• Materiale

• Arbeid 

2. Hva koster det å ikke dekke greenene
• Reparasjonskostnader

• Utsatt åpning



1. Hva koster det å dekke 
greenene?
• Den «enkle» delen av analysen

• Kostnadskalkyle for dekking av 20 
greener på Holtsmark:

Plast: ca. 65.000

Arbeid: ca. 80.000

Vedlikehold/overvåkning Irrelevant

Sum: ca. 145.000



2. Hva koster det å ikke dekke 
greenene?
• Den vanskelige delen av 

analysen

• Viktige faktorer som påvirker 
lønnsomheten:

• Ulike vinterforhold (hvor ofte 
smeller det?)

• Hvordan påvirker vinterforholdene 
åpningsdatoen

• Hvor mye penger taper man på 
døde/skadede greener



Ulike vinterforhold:

Best-Case
Kontinuerlig snødekke

Base-Case
Noenlunde 

sammenhengende 
snødekke med lokal 

isdannelse

Worst-Case
Tilnærmet kontinuerlig 

isdekke

Beskrivelse



Ulike vinterforhold:

Best-Case
Kontinuerlig snødekke

Base-Case
Noenlunde 

sammenhengende 
snødekke med lokal 

isdannelse

Worst-Case
Tilnærmet kontinuerlig 

isdekke

Beskrivelse

Ca. 16.7%

Ca. 66.7%

Ca. 16.7%

Sannsynlighet



Ulike vinterforhold:

Best-Case
Kontinuerlig snødekke

Base-Case
Noenlunde 

sammenhengende 
snødekke med lokal 

isdannelse

Worst-Case
Tilnærmet kontinuerlig 

isdekke

Effekt på udekkede greener: 

Beskrivelse

Ca. 16.7%

Ca. 66.7%

Ca. 16.7%

Sannsynlighet

Fra 0 til 6

Fra 6 til 14

Fra 14 til 20

Antall døde greener

0

Fra 5 til 15

Fra 15 til 37

Antall dager utsatt 
åpning*

*Sammenlignet med dekkede greener (som forutsettes å ha >5% sannsynlighet for isbrann)

Reparasjons kostnad 
(gj. Snitt):



Ulike vinterforhold:

Best-Case
Kontinuerlig snødekke

Base-Case
Noenlunde 

sammenhengende 
snødekke med lokal 

isdannelse

Worst-Case
Tilnærmet kontinuerlig 

isdekke

Effekt på udekkede greener: 

Beskrivelse

Ca. 16.7%

Ca. 66.7%

Ca. 16.7%

Sannsynlighet

Fra 0 til 6

Fra 6 til 14

Fra 14 til 20

Antall døde greener

0

Fra 5 til 15

Fra 15 til 37

Antall dager utsatt 
åpning*

*Sammenlignet med dekkede greener (som forutsettes å ha >5% sannsynlighet for isbrann)

Reparasjons kostnad 
(gj. Snitt):Kostnadskalkyle 

reparasjon av én green:

Frø: ca. 2.250

Arbeid: ca. 6.000

Diesel + slitasje: ca. 1.000

Gjødsel + sand: ca. 2.500

Sum: ca. 11.750



Ulike vinterforhold:

Best-Case
Kontinuerlig snødekke

Base-Case
Noenlunde 

sammenhengende 
snødekke med lokal 

isdannelse

Worst-Case
Tilnærmet kontinuerlig 

isdekke

Effekt på udekkede greener: 

Beskrivelse

Ca. 16.7%

Ca. 66.7%

Ca. 16.7%

Sannsynlighet

Fra 0 til 6

Fra 6 til 14

Fra 14 til 20

Antall døde greener

0

Fra 5 til 15

Fra 15 til 37

Antall dager utsatt 
åpning*

*Sammenlignet med dekkede greener (som forutsettes å ha >5% sannsynlighet for isbrann)

Ca. 35.000

Ca. 117.500

Ca. 200.000

Reparasjons kostnad 
(gj. Snitt):



Hvor mye taper Holtsmark per dag utsatt åpning? 

0

Fra 5 til 15

Fra 15 til 37

Antall dager utsatt 
åpning*

Relevante inntekter:

Greenfee 22 294       

Drivingrange 5 492         

Kiosk 4 606         

Utleie golfbil 516            

Pro-shop (klær, utstyr, baller) 6 860         

Sum inntekter 39 769       

Relevante kostnader:

Drivingrange (plukke baller) 462            

Bemanning av kiosk 2 004         

Varekostnad Kiosk 2 164         

Bemanning av Pro-shop 223            

Varekostnad Pro-shop 5 367         

Sum kostnader 10 219       

Resultat før skatt 29 550       



Hvor mye taper Holtsmark per dag utsatt åpning? 

0

Fra 5 til 15

Fra 15 til 37

Antall dager utsatt 
åpning*Relevante inntekter:

Greenfee 22 294       

Drivingrange 5 492         

Kiosk 4 606         

Utleie golfbil 516            

Pro-shop (klær, utstyr, baller) 6 860         

Sum inntekter 39 769       

Relevante kostnader:

Drivingrange (plukke baller) 462            

Bemanning av kiosk 2 004         

Varekostnad Kiosk 2 164         

Bemanning av Pro-shop 223            

Varekostnad Pro-shop 5 367         

Sum kostnader 10 219       

0

Ca. 295.000

Ca. 768.000

Kostnad utsatt åpning 
(gjennomsnitt):

Resultat før skatt 29 550       



Konklusjon:
Best-Case
Kontinuerlig 

snødekke

Base-Case
Noenlunde 

sammenhengende 
snødekke med 

lokal isdannelse

Worst-Case
Tilnærmet 

kontinuerlig 
isdekke

Dekkede greener Udekkede greener

Kostnad for å dekke 

greenene 145 000-              

Reparasjonskostnad for 

ødelagte greener 1 000-                  117 500-                

Merinntekt som følge av 

tidligere åpning 323 000              

Resultat før skatt 177 000              117 500-                

Vektet gjennomsnitt



Spørsmål? 


