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Habo Ljung oktober 2020

Information om banutvecklingsarbeten för Örestads GK
Bakgrund
Örestads GK har under de senaste sex åren arbetat hårt och målinriktat för att golfklubben
skall kunna bli en anläggning som medlemmarna upplever som både funktionell, intressant
och spännande att idka sitt golfspel på. När man blickar tillbaka har arbeten för att erhålla ett
miljötillstånd för anläggningen erhållits år 2018, nybyggnation av green till hål Blå 8
genomförts år 2015-2016 för att därefter årligen från år 2017 ha genomfört många olika
banutvecklingsarbeten med ombyggnation och renoveringar av tees, bunkrar och
greenområden. Arbetena har genomförts både på korthålsbanan och de olika niohålsslingorna.
Arbeten för att söka stärka och förbättra greenytorna har skett med olika återkommande
dressningar, vertikalskärning, hålpipning i varierande storlek, slitsning och sandfyllning samt
användning av gödselmedel.
Våra greenytor har trots detta en tydlig thatchbildning (filtbildning av organiskt material) i de
övre lagren mellan 0-6 cm. Detta dokumenterades redan åren 2013-2014 vid olika
jordanalyser. Thatchbildningen leder till att för mycket fukt binds i det övre lagret vilket ger
mjuka greener. Mikroliv i greenytan utvecklas ej som det ska och leder till olika
sjukdomsangrepp med ogräs, mossa etc. Under år 2020 har olika arbetsförsök genomförts för
att söka häva och reducera mossbildningen på greenytor utan att signifikanta resultat kan
dokumenteras.
SLU i Alnarp har redan år 2011 lämnat en rapport om tester av olika greenytor i Sverige för
fysikalisk analys och hantering mot thatchbildning. Under år 2020 har enbart i Skåne ett drygt
10-tal golfbanor (Örestads GK är en av dessa) fått sina greenytor kontrollerade via SLU
varvid många har thatchbildning. Örestads GK har även via annat specifikt
forskningslaboratorium fått prover från greenyta analyserade. Dessa prover vidimerar att
thatchbildningen är för kraftig i greenytans övre 6 cm.
Resultat från vad som kan genomföras i löpande verksamhet för att förbättra greenytornas
kvalité och rekommendationer från analysföretag är att antingen söka utforma åtgärdsprogram
med hård mekanisk bearbetning (hålpipning och kraftiga dressningar) flera år i rad eller att
söka byta ut det övre täcklagret på greenytorna. För att ”byta ut” det övre lagret på
greenytorna med hålpipningar och dressningar tar det bort ca 5 % av bädden varje gång.
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Praktiskt sett kan hålpipning och dressning genomföras tre gånger per år vilket teoretiskt leder
till att arbetena skulle ta 7-12 år att genomföra. Härutöver behöver olika preparat tillföras
greenytan för att motverka eller reducera filtbildningen ex kalcium, dolomitkalk och kalium.
Om dessa arbeten sedan skall delas upp de olika niohålsslingorna blir projektet alltför utdraget
för att vara realistiskt.

Vad kommer nu Örestads GK att göra?
Styrelsen för Habo Golf AB har utifrån den aktuella situation som föreligger gällande dagens
kvalité för greenytorna diskuterat och analyserat olika tillvägagångssätt för att golfklubben
Örestads GK skall kunna nå en hållbar framtid och kvalité för i första hand de olika
niohålsslingorna.
I och med att Örestads GK har tre olika niohålsslingor kommer en renovering av greenytor att
genomföras med en slinga i taget. Vid dessa arbeten kommer
•

Det övre lagret på greenen (8 cm) att skalas av

•

Bevattningssystemen på respektive green bytas ut (tekniskt slut idag)

•

Nytt greenmaterial läggas ut och packas med efterföljande grässådd

•

Arbetet tar mellan 3-4 arbetsveckor

•

Spel mot provisoriska greener får göras under ca 6-7 månader från arbetsstart. Slingan
kommer att slopas med provisoriska greener och därmed blir slingan hcp grundande.

Styrelsen har vidare analyserat möjlig tidplan för genomförandet med att
•

Röd slinga påbörjas i februari 2021 (väderberoende)
o Preliminär spelstart i juli-augusti 2021

•

Blå eller gul slinga påbörjas därefter februari 2022
o Grässådd på våren
o Preliminär spelstart i juli-augusti 2022

•

Sista slingan bearbetas med start i februari 2023
o Grässådd på våren
o Preliminär spelstart i juli-augusti 2023
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Korthålsbanans greener avses hanteras med återkommande hålpipningar och dressningar.
Dessa greener är ytmässigt mindre vilket bedömningsvis gör det mer hanterbart.

Ekonomiska konsekvenser
Ett genomförande av de planerade arbetsåtgärderna med utbyten av greenytorna kommer
naturligtvis att innebära en ekonomisk belastning för golfklubben. Projektkalkylen är ca 725
kkr exkl moms per niohålsslinga varav delkostnader för utbyte av bevattningssystem är av
investeringskaraktär.
Konsekvenser av begränsningar i greenfeespelsmöjligheter har beaktats när ekonomisk
värdering av renoveringsarbetena har gjorts.
Styrelsen har bedömt att ett genomförande med renovering av greenytorna för niohålslingorna
är nödvändigt om Örestads GK skall kunna nå/få en hållbar framtid och kvalité för golfbanan.
Styrelsen har vidare bedömt att klubben ekonomiskt sett klarar hantering av planerade
åtgärder i jämförelse med de senaste årens ekonomiska utfall. Exempelvis kommer satsningar
motsvarande de senaste fyra åren på olika banutvecklingsarbeten att hållas tillbaka under tid
för greenombyggnader.

Vad innebär renoveringsarbetena för mig som golfspelare/medlem?
Örestads GK är en medlemsägd golfklubb som geografiskt sett ligger i en mycket expansiv
region och styrelsens bedömning är att om golfklubben skall kunna behålla sin attraktivitet för
framtiden är det av vikt att nu beslutade åtgärder för renovering av greenytor igångsätts. 9hålsslingan kommer att vara öppen för spel mot provisoriska greener och slingan kommer
även vara hcp grundande, ny banvärdering görs med de provisoriska greenerna. Under tiden
som dessa arbeten fortlöper kommer det att i vissa tidsskeden under spelsäsongen att innebära
mindre tillgänglighet än idag för ”golfspel när jag vill” eller spontangolf.
Det kan bara beklagas men nyttan av att renoveringsarbetena igångsätts och genomförs leder
till en bättre situation än idag när det gäller ex banans spelkvalité.
Örestads GK har förmånen av att ha tillgång till tre niohålsslingor och en spelintressant
korthålsbana om 18 hål med grästees och individuella greener som är unikt i Sverige.
Renoveringsarbetena av greenytor för niohålsslingorna genomförs för att Örestad GK även
fortsättningsvis skall vara den golfklubb som Du vill ha och vara stolt över!

Styrelsen för Örestads GK
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