Banrapport september 2021
Från första veckan i augusti till sista veckan i september så har vi fått ca 250 mm regn. Det är 2/3 av
årsnederbörden vi brukar ha här i Karlskoga. Som ni säkert förstår så är det riktigt blöt nu. Gräset är
på väg in i vintervila och suger inget vatten, vi har ingen avdunstning och banan består till stor del av
hårt packad jord och lera. Det kommer med största sannolikhet ännu mer regn i oktober och
november så banan kommer med all säkerhet att förbli blöt resten av året.
Vi har jobbat på i regnet med att byta ut täta dräneringar på hål 3 och 4. Problemen uppdagas när
det kommer så mycket regn och vi ser att vattnet inte försvinner. De dräneringar som bytts ut är 128
mm i diameter och fulla i trädrötter. Ett säkert ställe för träd att få vattentillgång är i dräneringar och
nu hade det blivit så tätt i rören så det var stopp på flödet. Vi har även dränerat vid tee på hål 5 och
bunkern på hål 4. På hål 14 har vi spolat dräneringsrören i den vänstra bunkern och lagt igen den
högra bunkern. Den högra bunkern har formats om till en grässvacka med en brunn i botten för att
fånga upp vatten vid skyfall. Vi kommer att påbörja lagning av läckor på bevattningens stamledning i
oktober. Slyröjningen är påbörjad på 18 hålsbanan och där har vi mycket jobb i vinter med små
resurser.
Banskötseln blir svår när det är så här blött. Det ligger mycket löv på fairway och tees som är svårt
hantera då vi vill undvika körskador på spelytorna. Mycket löv och dagg ökar sjukdomsrisken med
12–25% vid temperaturer på 12–16 grader. Greenerna ser bra ut men vi har några som är väldigt
blöta. Något som är positivt är att greenerna 4 och 5 har klarat regnet mycket bättre än förgående år
tack vare den nya dräneringen. Vi kommer nu att påbörja luftnings och sanddressnings programmet
inför vintern med start v.41.
Nu hoppas vi att regnet minskar så att vi kan få en bra invintring och sjukdomsfria spelytor.

