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Bilde 1. Is over plastdekt green på Asker GK. Foto: James Bentley.

Erfaringer med tette duker på norske og svenske
golfbaner, 2018-2020
Isdekke og smeltevann er de viktigste årsaker til vinterskader på golfbaner i sentrale og nordlige deler
av Norden. Et toårig prøveprosjekt
på fire baner i Oslo-området, samt
mange års erfaring på flere baner
i Mellom- og Nord Sverige, har
vist at disse skadene kan reduseres
ved å dekke greenene med tette
plastduker før vinteren. Gjennom
et spesialarbeid ved HGU (Högre
Greekeeper Utbildning) i Sverige
vil utprøving av tette duker vinteren
2019-20 bli utvidet til å omfatte 18
golfbaner spredt over hele Norge.
Med finansiering fra STERF-prosjektet ‘ICE-BREAKER’ (Norges
Golfforbund) installerer noen baner
sensorer for å følge temperatur og
gass-sammensetning under dukene
gjennom vinteren.
Vinteren 2017-18 medførte store is- og
vannskader på norske golfbaner, spesielt i Oslo-området. En undesøkelse
utført av Norges Golfforbund viste at
18-hulls baner i gjennomsnitt åpnet
3 uker seinere enn normalt og hadde et
økonomisk tap på 420 000 NOK, hvorav halvparten i form av tapte spilleinntekter og halvparten i form av ekstra
kostnader til reetablering av gress.

De store skadene fikk norske greenkeepere til å vurdere alternative
løsninger. På Bærum GK, Haga GK,
Holtsmark GK og Asker GK, alle
lokalisert 10-40 km sørvest for Oslo,
bestemte greenkeeperne seg for å
prøve å dekke greenene med tette
plastduker for vinteren. Slik dekking
hadde tidligere vært prøvd på tunrappgreener i Sverige og Canada med godt
resultat, og sjefsgreenkeeper Torbjørn
Petterson fra Sala Heby GK i MellomSverige hadde ved flere anledninger
vært på besøk i Norge og berettet om
sine gode erfaringer med vinterdekking av greener.
Foran vinteren 2018-19 dekket hver
av de fire banene seks eller sju greener
med tett plast. Men vinteren bød ikke
på de samme utfordringer som året før.
Snødekket var stabilt fra 7-8.desember
til begynnelsen av april, og med en
snøtykkelse på 60-100 cm ble regn og
smeltevann fra snøoverflaten absorbert
i snøen uten å danne et kompakt islag
på greenoverflaten. Om våren ble det
observert en del soppskader, men ikke
verre på dekte enn på udekte greener.
Greenene var soppsprøyta 1-3 ganger
før vinteren, og økende antall sprøytinger reduserte soppangrepet.
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Antall ventileringer under plasten varierte fra 2 til 8, og med denne ventileringa var det ingen tegn til at gresset
ikke tålte å være dekket av plast i 140
dager. Resultatene fra første prøveår
er oppsummert i STERF-artikkelen
‘Erfaringer med plastdekking av
greener’ på http://www.sterf.org/Media/Get/3254/erfaringer-med-plastdekking-av-greener-komp.
Foran vinteren 2019-20 bestemte de
fire norske banene seg for å dekke
flere greener, og fra 1.januar 2020 ble
utprøvinga inkludert i prosjektet ‘ICEBREAKER’ (’Gressforum nr 2/2020’
og http://www.sterf.org/Media/
Get/3558/ice-breaker-skall-ge-farrevinterskador-pa-golfbanor-i-norden-s.
pdf).
I mai 2020 ble det også, gjennom de
nordiske golfforbundene, sendt et
spørreskjema til svenske, finske og
islandske baner for å høre om deres
erfaringer med vinterdekking. Responsen på denne undersøkelsen kunne ha
vært bedre, men fra Sverige fikk vi
inn gode svar fra Timrå, Sundsvall,
Öjestrand og Västerås GK.
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Erfaring
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Västerås, S
12 push-up, 6
sandbaserte (ikke
USGA) 4 USGA

Öjestrand, S
Sandbaserte, ikke
USGA

Sundsvall, S

Timrå, S

Asker, N

Holtsmark, N

Haga, N

Bærum, N

Tabell 1. Opplysinger om utprøving av tette duker på fire norske og fire svenske golfbaner vinteren 2019-20.

Bilde 2. Plastkrager gravd ned i overkant av green for å hindre at smeltevann renner inn under duken på a) Holtsmark GK i nov.
2018 og b) Bærum GK i okt. 2020. Nedgravinga av krager bør utføres i god tid slik at det ikke forsinker selve duklegginga.
Foto: Mads Thers (a) og Trygve S. Aamlid (b).

Opplysninger om
banene

Forberedelser til
duklegging

Tabell 1 oppsummerer erfaringer
med vinterdekking på de fire norske
og de fire svenske banene gjennom
vinteren 2019-20. De norske banene
er jamt over yngre enn de svenske og
har alle sandbaserte greener bygd opp
etter USGA eller California standard.
Holtsmark og Haga har i gjennomsnitt
henholdsvis 80 % og 50 % krypkvein
på greenene, ellers er tunrapp det
dominerende greengresset på banene
både i Norge og Sverige. Asker Timrå,
Sundsvall og Öjestrand GK resår sine
tunrappgreener regelmessig med en
blanding av markrapp og krypkvein.

Generelle råd om vinterforberedelser på greener framgår av artikkelen
’Steng banen og forbered gresset
for vinteren!’ på www.sterf.org/
no (oktober 2020). Tabell 1 viser at
disse forberedelsene ikke er vesentlig
forskjellig på greener som skal dekkes
med tette duker jamført med greener
som ikke skal dekkes. Men lufting,
dvs. det å oksygenmet-te filtlaget og
rotsonen under, er et svært viktig tiltak
på greener som skal dekkes med tett
plast, og behovet for soppsprøytring
er også minst like stort på greener
som skal dekkes. Det siste skyldes
at kondensen som dannes under tette
duker stimulerer utvikling av både
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microdochium-flekk og trådkøllesopp
(Typhula). Mot slutten av dekningsperioden kan det riktignok tenkes
at mangel på oksygen under plasten
hindrer sopputviklinga, men det tør
vi ikke ‘gamble’ på! Rådet er derfor at greener som skal dekkes, bør
soppsprøytes minst to, helst tre ganger,
i løpet av høsten fram til dekking.
Et svært viktig tiltak før dukene legges ut er å grave ned krager (‘skjørt’)
rundt greenene på steder der det er
fare for at smeltevann skal trenge inn
under dukene (bilde 2a, b).
Denne nedgravinga bør utføres i god
tid slik at det ikke forsinker selve
dekkinga når dagen er kommet og
forholda er mest mulig optimale for
duklegging.

Hva er riktig tid for
duklegging?
Noen baner bruker egne mannskaper
til å dekke greenene, andre er avhengig av dugnadsinnsats fra medlemmene
(bilde 3). Ideelle forhold for dekking
er når greenoverflaten er mest mulig
tørr og har en overflatetemperatur i
området 0-3°C, eventuelt like under
frysepunktet. Erfarne greenkeepere
kjører ut dukene på forhånd og har
det nødvendige antall mannskaper
tilgjengelig når værmeldinga sier at
streng frost eller større snøfall er i
anmarsj.

Type duk
I 2018-19 brukte to av de fire norske
golfbanene en svart/hvit plast fra det
svenske firmaet SLIP AB (bilde 4).

Bilde 3. Dekking av greener på Asker GK, 6.nov. 2019. Klimaduken (underduken)
og ‘flat tubes’ for ventilering er allerede lagt ut, og på bildet dras plastduken ut.
Foto: James Bentley.

Duken ble lagt med den hvite siden
opp for å unngå oppvarming, men på
Bærum GK var det problemer med at
duken revnet og blåste av en av greenene før snøen la seg. Foran vinteren
2019-20 gjorde derfor tre av de norske
klubbene et koordinert innkjøp av
‘den transparente duken ‘Golf Green
Protection’. Denne duken var stabil,
og med en bredde på 20 m kunne de
fleste av grenene dekkes uten unødvendige skjøter. Prisen oppgis til SEK
4,70 pr m2.
Den fjerde norske golfklubben, Haga,
har valgt en dyrere, men muligens mer
varig (?) løsning. De har bestilt duker,
skreddersydd til hver enkelt green, fra
det kanadiske firmaet Green Jacket.
Disse dukene koster om lag SEK 24 pr
m2, og kommer ifølge firmaets hjemmeside med 7 års garanti. Ulempen
med skreddersydde duker er at de gir
mindre fleksibilitet dersom en av dukene skulle revne eller en av greenene
bli bygd om eller utvidet.
I Sverige dekte Sundsvall og Västerås
sine greener med duker av typen ‘Ice
Shield’ innkjøpt fra firmaet KSAB
til en pris av SEK 19 pr m2. Denne
duken kommer i bredder på opptil
24 m, men kan i likhet med ‘Green
Jacket’ også leveres skreddersydd til
den enkelte green.

Bilde 4. Sjefsgreenkeeper Guttorm Ray Tuxen med den sort/hvite duken fra SLIP AB
som ble brukt i 2018-19. Året etter ble denne byttet ut med den transparente duken
‘Golf Green Protection’ fra samme firma.
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deres ventilasjonssystem bestående av
drensrør fungerte bra gjennom vinteren 2019-20.

Hvor lenge skal
duken ligge?

Bilde 5. Et tjukt isdekke over putting greenen på Asker GK gjorde det vanskelig å
ventilere under duken. Tunrappen overvintret likevel bra og uten vinterskade. Foto
tatt 17.januar 2019 av James Bentley.

Vekstduk
under plasten?
Tabell 1 viser at det varierte fra klubb
til klubb om man la plastduken rett
på gresset eller om man la en vårduk
imellom. Tre av de norske klubbene
hadde gode erfaringer en relativt grovmasket, men slitesterk klimaduk fra
det norske firmaet NORGRO. Västerås GK rapportere at de la ut Evergreen
vårduk under plasten, men at det ble
for tungvindt å bruke underduk i en
snøfri mildværsperiode da den tette
duken måtte tas av om dagen for å
unngå oppvarming. Generelt mener vi
det er en god idé å legge ut vårduk under plasten, dels fordi den vil beskytte
spesielt tunrappgreener mot streng
barfrost i perioder uten snødekke, dels
fordi den kan hindre plasten i å fryse
fast i gresset, og dels fordi det er en
fordel at vårduken allerede er på plass
når plastduken fjernes.

andre laget luftesystemer av drensrør.
Tubene eller rørene ble koblet til kraftige løvblåsere, og vinteren 2018-19
rapporterte flere av de norske banene
at de hadde sett duker med moderat
snølast lette fra bakken ved innblåsing
av luft. Vinteren 2019-20 fikk derimot flere av banene problemer med
ventileringa da det dannet seg et tjukt
islag oppå plasten. På tunrappgreenene
på Asker GK kunne man våren 2020
observere dårligere vekst på midten av
flere greener der lufterøra ikke hadde
blåst seg opp på grunn av tyngden
av isen. I slike tilfeller vil perforerte
drensrør sannsynligvis være en sikrere
løsning. Sundsvall GK rapporterte at

Vinteren 2019-20 var usedvanlig mild,
og Bærum GK og Holtsmark GK
fjernet plastdukene allerede i februar
for å unngå oppvarming under plasten i snøfrie perioder. Også på Asker
og Haga ble noen av dukene fjernet i
februar, men på greener i skygge og
der det hadde bygget seg opp is oppå
duken, fikk dukene ligge fram til siste
halvdel av mars. På Timrå, Sundsvall
og Öjestrand GK lå duken fram til
begynnelsen april uten at det kunne
observeres skade på grunn av oksygenmangel eller opphoping av CO2.

Resultat: Ble det
mindre vinterskade?
I motsetning året før kunne de norske
klubbene rapportere om klare fordeler ved bruk av tette duker gjennom
vinteren 2019-20 (bildene 6 og 7).
Særlig tydelig var dette på Bærum GK
som hadde dekt om lag halvparten av
greenene og som dermed hadde mange
‘kontrollgreener’ å sammenlikne med.
Resultatene fra Timrå, Sundsvall og
Öjestrand var også overbevisende med
nesten ingen isskade på dekte greener

Ventilering
under duken
For å minske faren for oksygenmangel
og opphoping av CO2 under de tette
dukene installerte samtlige golfklubber et ventilasjonssystem, enten rett på
bakken eller mellom den tette duken
og underduken. Til dette brukte de
fleste banene perforerte ‘flat tubes’
som blåser seg opp under trykk, mens

Bilde 6. Sjefsgreenkeeper Guttom Ray Tuxen viser markete skillet mellom udekt og
plastdekt greenområde ved green 11 på Bærum GK, 23.april 2020. Litt nærmere
greenen ses også et skille mellom areal med og uten klimaduk. Bak Tuxen ses et
flekk der det hadde vært vann opp under duken. Foto: Trygve S. Aamlid.
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En like viktig erfaring at vi hittil i prosjektet aldri har fått dårligere overvintring på dekte enn på udekte greener.
Tunrapp og enda mer krypkvein ser ut
til å tåle 4-5 måneder under plastduk
så sant man har godt drenerte greener,
et godt filtkontrollprogram og det blir
ventilert noenlunde regelmessig under
duken gjennom vinteren.

Bilde 7. Sjefsgreenkeeper Mads Thers konstaterer feilfri overvintring etter bruk av
tette duker på Holtsmark GK. Foto tatt 23.april av Trygve S. Aamlid.

(bilde 8), mot 90-100 % skade på
udekte kontrollgreener. I Västerås var
derimot vinteren for snø- og isfattig til
at det kunne påvises noen klar fordel
av duklegging dette året.

filtkontroll eller forbyggende sprøyting mot overvintringssopp. Nytten av
tette duker vil variere fra år til år og
fra green til green avhengig av bl.a.
gressart og lokalklimatiske forhold.

Fordelene ved duklegging viste seg
ikke bare på typiske tunrappgreener.
Også greener med overveiende krypkvein fikk en bedre vårstart. I Norge
kunne Holtsmark åpne sine krypkveingreener allerede 9.april, tre til
fire uker tideligere enn andre baner i
Oslo-området.

I et par tilfeller har vi fått skade under
dukene fordi det har trengt vann inn
under duken eller rotsonene har vært
metta av vann på grunn av tette dreneringsrør, på grunn av tette dreneringsrør eller grunnvann under trykk
fra høyereliggende områder rundt
greenen. To års erfaringer på de fire
norske banene og mange års erfaring
på de fire svenske banene viser likevel
at godt planlagt og utført duklegging
gir mindre is- og vannskader og en
bedre vårstart i de fleste åra. Sjefsgreenkeeper Robert Martin på Timrå
GK skriver f.eks. at ‘tette duker gir
bedre vinteroverlevelse i åtte av ti år’.

Konklusjon og veien
videre
Dekking av greener med tette duker
før vinteren en ingen ‘quick-fix’ til
erstatning for god drenering, god

På grunn av klimaendringene med mer
ustabile vintre er det såkalte ‘isbeltet’,
som vi i Sør-Norge hittil har definert til en viss avstand fra kysten og
høgdelaget 100-200 m.o.h., i ferd med
flytte seg eller utvides til å omfatte
nye geografiske områder. Vi forventer
derfor at behovet for tette duker vil
øke i åra som kommer. De fire norske
banene som er omtalt i denne artikkelen har nå kjøpt inn flere duker og vil
kommende vinter dekke samtlige av
sine greener. Gjennom Mads’ HGUarbeid har i tillegg 14 andre norske
baner fra Narvik i nord til Kristiansand
i sør bestilt ‘Golf Green Protection’
duker for å prøve dekking av en eller
flere greener gjennom vinteren 202021.
Samtidig prøver vi i ‘ICE-BREAKER’
prosjektet ut trådløse temperatur og
gass-sensorer for å sjekke forholda
under dukene fra dag til dag gjennom
hele vinteren.
I tillegg til is og smeltevann kan dekking med tette duker også beskytte
mot andre fysiske skader på greenene.
Vestmannaeyar GC på Island har f.eks.
prøvd plastdekking av greener for å
unngå saltskader etter sjøsprøyt om
vinteren.

Etterord

Bilde 8. 100 % overlevelse etter dekking av green 2 på Öjestrand GK. Foto: Erik
Strandqvist

Vi vil takke sjefsgreenkeeperne Guttom Ray Tuxen, Gavin Jagger og
James Bentley på henholdsvis Bærum,
Haga og Asker GK for godt samarbeid
i dette prosjektet og i ICE-BREAKER.
Takk også til headgreenkeeperne
Robert Martin, Stefan Johansson,
Erik Strandqvist og Anders Körberg
for vilje til å dele mange års erfaring
med bruk av tette duker på henholdsvis Timrå, Sundsvall, Öjestrand og
Västerås GK.

