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Banrapport 

Stenungsunds GK 

Inledning 

Hej 

Regnet öser ner och golfbanan blir bara blötare och blötare. Vi har kommit till en punkt 

nu när det är svårt att promenera på banan än mindre spela på den utan att skapa 

problem. Vatten, eller rättare sagt överskott på vatten är det absolut största problemet för 

golfbanor i våra trakter senhöst eller tidig vinter och är den faktor som bestämmer om 

golfbanan är öppen eller stängd. Kyla/Frost är absolut inte ett problem i samma 

utsträckning som väta är, när vi sedan får en sådan här höst bör vi alltid ta det säkra före 

det osäkra och låta golfbanan vila. Därmed inte sagt att vi kommer stänga golfbanan helt 

och inte tillåta vinterspel, det vi säger är att om vi bedömer den för blöt så att vi orsakar 

skador när vi spelar bör den få vila tills det går att spela igen. 

Utöver en blöt höst tycker jag att vi i stort har gjort många framsteg. Det är första året för 

mig på Stenungsund och det tar egentligen flera år att lära känna golfbanan samt förstå 

markerna golfbanan ligger på men sett till den korta tid jag varit här går det mesta framåt 

tycker jag. Alla golfklubbar har i sin banpersonal styrkor och svagheter så även vi. Under 

säsongen har bankillarna fått fortsatt utrymme att göra det som de gör/gjorde väldigt bra 

och jag har fokuserat på de områden vi behövde förbättra, mitt fokus har varit på 

gödsling, dressning, klipphöjder, invintring och att säkerställa att vårt gräs ej upplever 

brist på något. Kombinationen har lett till att vi fått en helt annan stabilitet i våra spelytor 

och även i vår organisation tycker jag. 

Greener 

Våra spelytor och framförallt greenerna har klarat av sensommaren och hösten relativt 

bra. De justeringar vi genomfört har resulterat i något bättre spelytor. Vi har fokuserat på 

korrekt kväve gödsling, med vilken hastighet växer gräset och fortsatt dressning, det 

tillsammans med djupluftnng leder till bra förutsättningar för vinteröverlevnad samt bra 

spelbarhet. 

Jag känner mig trygg i att kvalitén på spelytorna kommer fortsätta förbättras då det 

fortfarande finns stora utrymmen för förbättringar.  
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2021 kommer jag tillsammans med framförallt Nils fokusera på att få tillväxten mer jämn 

över hela spelsäsongen. På så sätt får vi en bättre spelbarhet och kontroll på 

greenytorna. Det kan låta enkelt men är svårt och av absolut största vikt att ha just 

kontroll över med vilken hastighet gräset växer, då minimeras risken för problem och 

golfbanan upplevs ha jämnare kvalité över hela året. 

 

Bunkrar 

Våra bunkrar genomgick en renovering för inte så många år sedan och i min värld så har 

det projektet aldrig riktigt blivit färdigt. Med det menar jag att ytorna runt bunkrarna idag 

är svagare än på många andra platser och vi har inte riktigt anpassat vår skötsel till det 

nya utseendet utan vi ”kör på” som tidigare år. Här ska jag försöka lägga mycket tid och 

energi kommande år och tillsammans med killarna bestämma hur vi ska klippa 

bunkerslänterna, trimma bunkerkanterna, och det kanske viktigaste i min mening, hur det 

höga gräset runt vissa av dem ska skötas. Våra bunkrar är bättre än andra banors 

bunkrar i närområdet sett till design och utseende, vi behöver enbart sköta dem bättre för 

att det ska bli riktigt hög klass på dem. Det är något jag verkligen ser fram emot att 

förbättra under 2021.   

Vad gör våra banarbetare nu?  

Nu när golfsäsongen går mot sitt slut väntar en period för oss golfbanearbetare som är 

minst lika viktigt som andra delar av säsongen. Det är nu allt ska förberedas, servas, 

slipas, målas och tvättas. Alla våra maskiner har behov av en rejäl tvätt samt vi behöver 

få tid att gå igenom tidigare dokumentation och ansökningar. Vi gör även en del 

förändringar i vår banorganisation vilket innebär att vi behöver arbeta på våra nya roller, 

ta fram nya arbetsbeskrivningar och lära känna varandra ännu bättre. Utöver allt som 

ska göras under vinterhalvåret ska även banpersonalen få ta ut sin välförtjänta semester 

och ladda batterierna inför kommande säsong.   

Övriga spelytor 

Jag vill ta chansen nu, i årets sista banrapport och bara nämna kort vår kära högruff. Vi 

har under 2020 investerat i en ny ruffklippare vilket ger oss möjligheter att klippa 

högruffen mer frekvent än tidigare. Det är också något jag kommer förespråka 

kommande år då den verkligen har behov av att klippas ned helt. Den är idag väldigt 

tjock och frodig vilket gör den svårspelad även om den klipps på låga klipphöjder. Jag 

ska inte lova för mycket här, men jag är övertygad om den kommer bli både enklare att 

spela ifrån och vackrare under 2021 än vad den har varit iår.   

Avslutningsvis vill jag tacka för i år och hoppas vi får ett friskare, mer normalt 2021. 

Med Vänliga Hälsingar Christofer Andersson 


