Retningslinjer for lukninger af 18 hullers vinter bane
Vi har på Stensballegaard en greens-opbygning der gør det muligt at spille til de reelle greens hele
året rundt. Der er dog en række vejr-/overfladeforhold der gør at banen lukkes. Ved disse
lukninger tages der højde for:
•
•

Hvor stor er risikoen for skader på spilleoverfladen? (Primært fokus)
Kan der tilbydes en reel spilleoverflade? (Gælder udelukkende greens)

Hvornår vurderes spilleoverfladen sårbar?
Ved rimfrost:
Rim er dug der fryser omring de enkelte græsplanter. Denne afkøling kan potentielt fryse cellerne i
græsset. Udsættes græsset derefter for et tryk i form af fod- eller hjulspor, beskadiges disse celler, og
græsset skal efterfølgende bruge kræfter på at regenerere cellerne. Ofte ses mørkegrønne til sorte spor
efter en sådan celleskade. Det er græsset der forsøger at reparerer sig selv og dermed har en
overproduktion af klorofyl.

Ved overfladefrost:
Når kulden kommer let i jorden og laver en tynd, sprød skorpe på den bløde jord. I dette stadie har
græsset kun meget sparsom mulighed for at regenerere. Selve brudfladen sidder lige der hvor
planterne går fra rødder til den overjordiske vækst. Kun de stærkeste planter vil komme hurtigt
igennem sådan en skade, hvorimod de svageste må lade livet.

Ved tøbrud:
Tø efter en periode med hård frost. Eller Plus grader i jord højde efter hård nattefrost. Jorden er stadig
bundfrossen, men overfladen tør. De største trafikale vinterskader vil opstå ved spil på anlægget ved
tøbrud. Overfladen bliver ekstremt fedtet og hvert eneste fodspor vil rykke græs af sit rodnet. Ingen
græsarter tåler dette. Kun få planter vil komme hurtigt igen.
Dertil kommer perioden efter hård frost hvor hele jordprofilen er tøet. Når vandet i jorden fryser, udvides
det. Dette skaber mere luft mellem det forskellige jordpartikler. Når vandet så tør igen vil hele
jordprofilen være langt mere porøs end før pga. de hulrum det frosne vand har skabt. For at undgår
komprimeringsskader holdes anlægget også lukket i disse perioder.

Vurderes spilleoverfladen for sårbar lukkes der ALTID for spil på det
store anlæg!
Derudover vil anlægget være lukket når vi ikke kan tilbyde en reel greens
spilleoverflade. Dvs. i tilfælde af sne-/isdække på greens.

