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Baninfo V9 
 

Jaha då var det vår, och tydligen var den 4v tidigare än normalt. Detta innebär att vi börjar få 
lite tidsnöd när det gäller vårt banprojekt. Lars sitter just nu i traktorn och hjälper till med att 
få bort massorna från vattenhålen. Visst blir det bra att äntligen få se en vattenspegel i våra 
vattenhål. Dock tar jobbet lite längre tid än beräknat då de flesta vattenhålen har otroligt 
mycket dy i sig. Men vi ska försöka göra så många som möjligt innan banan blir full av folk.  
 
När vi ska gräva på hål 1, 11 och 14 kommer vi stänga dessa hål så att vi blir färdiga så fort 
som möjligt. 
 
Vi ska även hinna med att bygga nya tee på hål 1,9 och 18.  
När det gäller skogningen så börjar vi se slutet. Jag planerar att vi har ungefär 1-2v kvar med 
detta. Jag tycker det har blivit fantastiskt bra och många ytor kommer må betydligt bättre efter 
dessa åtgärder. Ni som har varit ute och spelat har även sätt Torsdagsgänget slita ute i 
dungarna. De kommer nu börja stängsla in till fåren. Det kommer bli 3st nya beten i år.  
 
Sen blev det även klart denna vecka att vi kommer bli den första banan i Sverige med grisar 
på banan. Karlsfälstsgården kommer ha 3st grisar bakom green 1 i kärret.  
 
Den 13 Mars kommer vi att börja på att bygga de nya bunkrarna på hål 9 och 18, även då 
kommer vi stänga dessa hål för att jobbet ska flyta på så fort som möjligt.  
 
Som ni ser är det mycket som ska hinnas med så därför kommer vi ta in vår säsongspersonal 
inom de närmaste veckorna. 
 
Om väderprognosen stämmer så kommer vi öppna upp greenerna någon gång i nästa vecka. 
OBS om väderprognosen stämmer. Banan har klarat (vinter) bra, där är dock lite små skador 
på green 9,15 och 18 men annars ser det mycket bra ut. I denna vecka har jag lufta greenerna 
och även sprutat de med plantstärkande medel.  
När nu greenerna öppnar är det otroligt viktigt att ni vårdar de, de är känsliga nu i början så 
jag vill inte se några icke lagade nedslagsmärken. Om detta inte efterföljs så stänger jag igen. 
Innan öppning kommer jag även klippa och välta greenerna.  
 
När de gäller de andra ytorna så har jag krattat över bunkrarna denna vecka. Nästa vecka 
kommer jag nog klippa över tee och foregreen. När det gäller teena så finns det en möjlighet 
att jag öppnar upp dessa, men då måste matta eller pegg användas tills värmen har kommit. 
Men jag återkommer med mer info om detta. När det gäller fairway så kommer jag nog bara 
borsta dessa nu i början då där är en hel del som fortfarande är lite blöta och fulla av 
maskhögar. 
Det var nog allt för denna gången mer info och bilder kommer inom kort.  
Mattias Bengtsson Course Manager. 
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