GRESVIK IF

Banerapport for 2005.
Etter fjorårets innkjøp av minitraktor, luftemaskin og sanddresser , sammen med FFK, skulle
våre gressbaner få et nytt liv og vi ville merke en stor forskjell, sa de lærde.
En sesong med bedre utstyr og andre nye spennende vedlikeholdsoppgaver lå foran meg.
GRESSBANER:
Hovedbane:
Allerede i november 2004 startet årets første behandling med ”hulling” av banen foran
vinteren. Dette skulle påvirke til at telen ville slippe fortere om våren, og allerede 5. april
kunne det konstateres at den hadde sluppet. Dette var tidlig sammenlignet med andre baner.
Vår gode kontakt, spesialist på gras, Morten Eirik Engelsjord, som også hentes inn av NFF,
tok jordprøve og foreslo en gjødsling med flytende stoffer, som ville få veksten raskere i
gang, samtidig som graset ble fortere grønt.
Dette var tidligere kun benyttet på noen få av tippeligabanene i Norge, men nokså utbredt i
England, med meget gode resultater. Dette besluttet vi å prøve.
Behandlingen skjedde i tre økter og resultatet var synbart meget bra.
Sammen med sprøyting, lufting, annen gjødsling og litt håndarbeid, tok vi banen i bruk
allerede onsdag 27. april, 2. kval. runde NM, med mye skryt for en god bane.
Resultatet av jordprøvene viste at banen trengte en spesiell tilførsel av næring og vi valgte noe
nytt også her. En helt annen konsistens av gjødsel, nærmest som sukker, skulle bidra til at
banen ville vokse seg sterkere og tåle en større belastning. Dette ville vi også prøve.
At kostnadene ved å benytte disse gjødselsprogrammer ville øke ifht tidligere benyttet
gjødsel, var vi beviste på, men hadde vi noe valg når vi ville ha en god bane.
Gjennom hele sesongen har det nye gjødselsprogrammet blitt fulgt. Banen er også luftet
regelmessig og vi har vertikalskjært, ( tatt opp alle ulumskheter/jevnet ut ), og dresset sand en
gang i sommer.
Årets bane har aldri tidligere hvert benyttet så hyppig, nærmest daglig er det spilt kamper der
og senior har trent flere ganger ukentlig.
Dette frister til gjentagelse og planene for neste sesong er allerede i gang.
Treningsfelt:
Vårt nylagte felt mot sør fikk en noe hard medfart på høsten, men kom seg utover våren.
Her ble det luftet og gjødslet ( som tidligere ) og allerede den 17. april fikk senior sin første
treningsøkt for året. NM-kval sto på programmet og føttene nærmest gråt etter naturgress.
Feltet mot nord har også fått sitt stell, men ”rovdriften” på bruken viser sitt, den er slitt.
Totalt sett har våre treningsfelt klart seg relativt bra når en legger til grunn at det nærmest
daglig har hvert kamper eller trening på disse, fra tidlig i mai til sist i oktober.
Sammendrag:
Innkjøp av maskiner har etter første års bruk allerede vist oss at dette var en riktig investering.
Gjødselsprosessen vi fulgte har også medført at våre baner blir bedre og mer holdbare.
Ny gressklipper måtte også anskaffes utover sommeren, så nå er det nesten moro å klippe.
Fortsatt er det viktig at brukerne gjør sitt etter bruk, som tråkking og flytting av mål.

Grusbane:
Etter en nokså hard vinter fremsto den som forholdsvis bra utover våren, her ble spilt mange
treningskamper og de tidligste seriekamper, i tilegg til de daglige treningene.
Gjennom sesongen har den avlastet våre gressbaner til treninger daglig, våre mange lag har i
år hatt en ukentlig økt her, noe som har fungert relativt greit, bortsett fra enkelte som ikke
ville rette seg etter våre direktiver og spare på våre gressbaner. De gjorde som det passet best.
Så langt i vinter har den hvert ubrukelig et par ganger, noe som skyldes nedbør og store
temperatursvingninger som har medført et islag oppe på grusen.
For å få banen mest mulig brukbar er det kjørt på flere billass grus, både med og uten salt.
Det mest frustrerende med å holde banen fri for snø og best mulig i dekket, er alle målene
som ikke blir flyttet bort. Disse står enkelte ganger midt på banen.
Dette må bedre seg ellers blir ikke banen brøytet og holdt vedlike.
Det laget som er sist på banen må ta denne jobben på alvor.

Gressvik, januar 2006.
Tormod Hermansen

