
Medlemsbrev 
Augusti 2021 

 

 
   

PGA Sweden National 
Box 5, 233 02 BARA, Sweden – Tel: +46 40 635 51 00       

  pgaswedennational.se – reception@pgaswedennational.se  

 

 
Medlemsundersökning 
Tack till er alla som deltagit i vår medlemsundersökning via Players 1st. Dessa undersökningar hjälper oss att få en samlad helhetsbild av 
era åsikter. Vi ser att vi har en lägre svarsfrekvens på undersökningen 2021 jämfört med 2020. Kontrollera att ni har rätt e-postadress 
inlagd på mingolf för att vara säkra att ni får undersökningen. Vi ser fram emot era svar i framtida undersökningar.  
 

Shoperbjudande 
September ut erbjuder vi dig som medlem att köpa ett dussin Titleist AVX för 399:- ordinarie pris 549:- 
 

Ankoms registrering  
Kom ihåg att ankomstregistreara era starttider. Antingen i appen ”MgBokning,” via terminalen i fikahuset eller fysiskt i 
receptionen/shoppen. Vi ser att det är många som missar detta. Kom ihåg att no show tar upp starttid för någon annan men även av 
säkerhetsrisk. Det är viktigt för oss att veta vilka som befinner sig på banan om något skulle hända 
 

Medlemskap 2022 
I dagsläget har vi inga tillgängliga spelrätter. Vi har sålt 5 nya B-aktier under året vilket är väldigt roligt! I skrivande stund sitter vi och 
planerar inför medlemskapen 2022. 
  
(stoppa ryktena) 
Hinta om skillnader mellan b-aktie o medlem??? 
Sålt 5 aktier denna säsong. Inga tillgängliga spelrätter. Idag måste man köpa aktie.  
Ekonomi bra resultat.  
 

Frost och dimma 
Hösten med kallare temperaturer och förre soltimmar smyger sig allt närmare. Därför vill vi påminna alla hur vi förhåller oss till frost och 
dimma. Från denna länk kan ni läsa följande:  
https://pgaswedennational.se/spela/infor-rundan/. Vi i receptionen försöker kommunicera så gott vi kan via våra sociala kanaler så fort 
banan behöver stängas på grunda av frost/dimma. Varje dag är inte den andra lik och vissa dagar har vi möjlighet att släppa på folk både 
snabbare och tidigare. Vi är tacksamma för allas visade hänsyn till detta. 
 
Vid dimma 
Av säkerhetsskäl får ingen gå ut förrän greenen på första hålet på Links Course syns från klubbhuset. När dimman släppt, går alla ut från första tee. Första 
bokade starttid är först ut. Därefter sker löpande start. Vår erfarenhet är att golfare skapar ett flyt genom att samarbetar med att fylla ut starttiderna med fulla 
4-bollar, samt vara redo när det är sin tur att slå ut. Detta gör att vi tar ikapp förseningar väldigt fort i de flesta fall. 

 

Vid frost 
Vår Course Manager ger klartecken när det är dags för spel, det är alltså inte personal i reception och shop som tar detta beslut. Alla går ut från första tee. 
Första bokade starttid är först ut. Därefter sker löpande start. Vår erfarenhet är att golfare skapar ett flyt genom att samarbetar med att fylla ut starttiderna 
med fulla 4-bollar, samt vara redo när det är sin tur att slå ut. Detta gör att vi tar ikapp förseningar väldigt fort i de flesta fall. 

Senaste nytt från Jonas och Henrik 
xxxx 
 
  

Senaste nytt från banan 
 
Kvaliteten på vårt bevattningsvatten under 2021 
 
Vi har under större delen av året kämpat med våra gräsytor och då främst med Lakes greener. Gräset har inte alltid reagerat på det sätt 
som vi förväntat och ganska tidigt i somras så började vi få problem med torrfläckar och då främst på Lakes greener. Vi har provat allt för 
att få bukt på dessa problem och en orsak har naturligtvis varit det varma vädret i kombination med extremt lite regn. Detta kan inte 
förklara det hela fullt ut och vi har därför parallellt arbetat med att försöka hitta orsaken till att dessa torrfläckar uppkommit och tidvis ökat. 
Trots återkommande behandlingar med vätmedel och daglig handvattning. 
 
Nu har vi äntligen hittat orsaken till problemet. Det visar sig att vi fått ett intrång av saltvatten i vår bevattningsborra.   
 
Vi har sedan början av april använt borran för att fylla på vår bevattningsdamm, vilket gjort att vi fått en allt sämre vattenkvalitet ju längre 
säsongen gått.  
Vad innebär då ett intrång av saltvatten i bevattningsvattnet? Det innebär att mängden av bland annat Klorid och Natrium ökar i vattnet 
och detta har en stor påverkan på både gräs och markstruktur. 
 

• Klorid är lättrörligt och vandrar uppåt i jorden vid avdunstning. Detta ger en osmotisk effekt som hindrar roten från att suga upp 
vatten. Resultatet blir ett svagt gräs och torrfläckar. Det resulterar också i ett högre ledningstal i markvätskan vilket påverkar 
upptaget av andra näringsämnen till plantan. Vilket i sin tur resulterar i en obalans både i marken och i växten. 
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• Natrium påverkar jordstrukturen och vid torka bildas det sprickbildningar i jordprofilen vilket i sin tur ger sämre vattenhållande 
egenskaper. 

 
Vi har nu stängt vår borra. Tack vare den senaste tidens regnväder så får vi nu en så pass stor påfyllnad i vår bevattningsdamm från vårt 
dräneringssystem att min bedömning är att vårt vatten i dammen räcker för att klara resten av säsongen. Prover visar att vattnet nu är så 
pass utspätt att det återigen är tjänligt att använda.  
 
Vi har infört ett kontrollprogram på vårt bevattningsvatten, så att vi snabbt skall upptäcka liknande problem i framtiden. Prover kommer att 
tas hela vintern, men det är först till våren vi kommer att kunna ge svar på om vår borra hämtat sig igen efter årets torka.  
 
När vi nu vet orsaken så vet vi också vilka åtgärder som behöver göras för att så snabbt som möjligt återställa balansen i både mark och 
växt. Vi har justerat såväl närings som skötselprogram vilket också börjat ge resultat.  
 
Göran Hansson  
Banchef PGA National Sweden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurangen 
Kom ihåg att vi även serverar 3-rätters meny på kvällarna! 
Här hittar ni komplett meny: 
https://pgaswedennational.se/wp-content/uploads/2021/08/Full-meny-parm-hemsida.pdf    
 

Hälsningar, 
Jonas Edberg och Henrik Treschow 
Bara 4/8-21 
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