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Utmärkelse 
Grattis! Enligt Todays Golfer så är du medlem på Sverige bästa golfanläggning! På samma 
lista rankas vi som nummer 44 i kontinentala Europa. Se hela rankinglistan med motivering 
på följande länk: 
https://www.todaysgolfer.co.uk/courses/best/golf-resorts-in-continental-europe/  
 
Medlemsundersökning 
Tack till er 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 undersökning 2021 jämfört med 2020. Kontrollera att ni 
har rätt e-postadress inlagd på mingolf.se för att vara säkra på att ni får undersökningen. 
Vi ser fram emot era svar i framtida undersökningar.  
 
Ankomst 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. Det är även viktigt att 
ankomstregistrera sig av säkerhetsskäl för att vi ska veta vilka som befinner sig ute på banan 
om någonting skulle hända.  
 
Shoppen 
September ut erbjuder vi dig som medlem att köpa ett dussin Titleist AVX för 399:- 
ordinarie pris 549:- 
 
Senaste nytt från Jonas och Henrik 
11/10 är det dags för medlemsmöte. Se separat inbjudan bifogat.   
 
Laga och fyll i två 
Ni har säkert sett vår uppmaning på sociala medier där vi påminner om att fylla i uppslagen torv 
på Links Course med sand som finns i påsarna vid första tee. Likt nedslagsmärken, så missas 
och slarvas det med att reparera dessa efter sig. Tack till dig som hjälper oss fylla i torv och laga 
nedslagsmärken. Fyll gärna i två torvor och laga två nedslagsmärken.  
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Medlemskap 2022 
I dagsläget har vi inga tillgängliga spelrätter. Vi har sålt 5 nya b-aktier under året vilket är väldigt 
roligt! Ekonomin i sin helhet är på väg åt rätt håll. Vi låter Henrik och Jonas informera mer om 
detta på medlemsmötet. Vi har även startat planeringen av medlemskap inför kommande 
säsong genom att fastställa medlemsrättigheterna för kommande kalender år. Vi kan hinta 
redan nu om att medlemsförmånerna kommer att skilja sig åt beroende på om man spelar på en 
lånad spelrätt eller äger en egen aktie. Det kommer även att tillkomma minst en ålderskategori. 
Vi återkommer när arbetet är klart.  
 
Frost och dimma 
Hösten med kallare temperaturer och färre soltimmar smyger sig allt närmare. Därför vill vi 
påminna alla hur vi förhåller oss till frost och dimma. Klicka här för att läsa om hur vi går till väga 
vid frost/dimma: https://pgaswedennational.se/spela/infor-rundan/   
 
Restaurangen 
Denna vecka serveras högrevschilli med ris och bönsalsa special som veckans husman. Nästa 
vecka kommer mångas favorit tillbaka på besök, Wallenbergare med mos, lingon och smörad 
rödvinssås.  
 
Kom ihåg att vi även serverar 3-rätters meny på kvällarna, och snart är det dags för en ny 
hösmeny. 
 
Här hittar ni komplett meny: 
https://pgaswedennational.se/wp-content/uploads/2021/08/Full-meny-parm-hemsida.pdf    
 
Boka bord via bokning@pgaswedennational.se eller ring 040-635 51 00  
 
Hälsningar, 
Hampus Hall & Gustav Edberg 
Bara 13/9-21 
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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. 
 

• 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 


