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Säsongen kunde ha startat bättre, svår isbränna på samtliga greener med
följd att gräset inte överlevde. I ett försök att minimera skadorna skottade
ett antal frivilliga tidigt på våren bort isen från greenerna vilket tyvärr inte
visade sig ha någon större effekt. Nysådd krävdes och för att få ner fröerna
ordentligt i jorden inlånades en maskin från Dalsjö GK men resultatet lät
vänta på sig huvudsakligen beroende på att vattenpumparna inte
fungerade - riklig bevattning är ett måste för att gräsfröerna ska gro. Två
nya pumpar beställdes men det tog tid innan de kunde installeras och
tyvärr tillstötte även andra problem med bevattningen. Resultatet blev att
greenerna under hela säsongen aldrig uppnådde en tillfredsställande
standard. Fairway klarade sig bättre och utdikningen framför tee på hål nr.
6 och bakom green på hål nr 7 visade sig ha önskad effekt då vi för första
gången hade grönt gräs på inspelningsytan framför sjuans green.
För att säkerställa att vi inte i framtiden ska drabbas av återkommande
problem med isbränna inköptes vintertäckningsdukar till samtliga greener.
Tyvärr kom nästan tre decimeter snö ett par dagar innan dukarna anlände
men nu har vi dem på plats inför nästa vinter. Däremot kunde vi under
idealiska förhållanden utföra en kemisk bekämpning på greenerna strax
innan snön föll. Förhållandet på bana ser betydligt bättre ut i år med ett
konstant snötäcke utan längre töperioder. Det man kunde ha önskat sig
vore eventuellt djupare tjäle.
Avverkning av skog på banan är beställd och kommer att utföras under
vintern. Viktigt för gräsets överlevnad är att höstsolen kommer åt
greenerna, därför kommer avverkningen att vara omfattande vilket ju också
kommer att öppna upp vyerna på banan.
Fokus för framtiden ska vara spelbara greener så tidigt som möjligt på
säsongen och med investeringar i bevattningssystem, ny såmaskin och
vintertäckningsdukar så har vi förutsättningar att lyckas. Som platschef
kommer Trond Lia att leda arbetet.
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