GRESVIK IF

Banerapport for 2004.
Hovedbane:
Etter en forholdsvis hard vinter, kom endelig våren i april, med alt den innehar.
Gjødsling og småutbedringer ble utført etter beste evne.
Junior laget var første aktør, kamp mot Sparta 28/4, deretter var den nærmest i daglig bruk.
Vertikalskjæring av kommunen tidlig i mai, litt vått, men et bra resultat etter noe raking.
Resåing ble utført 28/5, nå ville det bli grønt overalt, og utover sommeren ville vi ha en
vesentlig bedre bane, og det fikk vi.
Gjødselsprogram er fulgt, med månedlig tilførsel i små mengder. ( 30 kg pr. mål)
Vanning er også gjort når tørken gjorde sitt inntog utover sommeren.
Nytt gress er felt inn i målfelt og enkelte andre steder på banen.
Ingen kan si at det gror dårlig når klipping måtte utføres hver annen dag på det verste.
Bortsett fra at det tar tid med all klippinga, oftere merking, blir banen bedre når det gror godt.
Stort sett har alle oppsatte kamper gått som planlagt og mange godord er sagt av brukerne.
Alle burde likevel bli mye bedre til å bidra med sitt for at banen skal bli enda bedre.
Det betyr at mål må flyttes under trening og at det blir tråkket etter trening og kamp.
Treningsfelt-nord:
Her er utført stort sett det samme som på hovedbanen.
Vertikalskjæring, resåing, gjødsling, noe mer vanning og klipping.
Denne banen trenger mer vann og har fått det. Her er noe mer sand enn på hovedbanen.
Daglig bruk til både trening og kamper har den holdt seg forholdsvis godt.
Samme bidrag fra brukerne er nødvendig også her, under og etter bruk.
Treningsfelt-syd:
Om dette er det sagt mye, mest negativt, og det har fått mange navn etter hvert.
At dette var et ”jorde” og ingen bane, var det bare å innse først som sist.
Noe måtte gjøres. Hva, av hvem og til hvilken pris?
Et enstemmig hovedstyre vedtok at nytt gress skulle legges.
Etter en befaring av leverandør av ferdiggress i slutten av mai, med et uimotståelig tilbud om
bearbeidelse av jordsmonnet og ferdig lagt gress med maskiner, var det bare å få det gjort.
Arbeidet startet med sprøyting, onsdag 23/6. Fresing og planering, mandag 28/6.
Gresset ble lagt tirsdag 29 og onsdag 30, i strålende sommervær.
Vanning og valsing de påfølgende dagene, samt noe gjenstående finpuss her og der.
Uansett hadde Trondalen og GIF fått sin nye bane i løpet av en kort uke. Helt utrolig!
Det blågrønne gressteppet virket nesten som et ”vann” der det lå og ventet på å gro seg til.
Flere av våre brukere, foreldre og mange andre, måtte bare ta seg en tur for å nyte synet av
dette vindunderlige skue. Å stå oppe på fjellet å se utover ”dalen” er som medisin, sa en.

At dette ble fint og en nødvendig investering var det ingen i tvil om.
GIFCUP skulle åpne for bruk av banen, men våre knøtt-9 lag, fikk æren to dager før.
De sammenlignet banen med mange av de beste i hele verden.
Skryt er jo bra, men når alle skulle benytte denne etter hvert, kommer hverdagen brått.
Etter en litt fuktig start på GIFCUP fikk den sin medfart, med en del tiltråkking rundt.
En noe forsiktig bruk i ukene deretter, med til dels optimale værforhold, gjør at banen
fremstår som forholdsvis god etter sin ilddåp i høst.
Hovedstyret håper brukerne vil ta vare på banen, ved å tråkke etter seg.

GRESSBANER:
Når det er investert relativt mye penger i våre baner de siste åra, må vi også sørge for at de
blir godt vedlikeholdt og tatt vare på. Det er ikke nok at en eller annen person utfører det
nødvendigste som, klipping, gjødsling, vanning og tilfeldige utbedringer.
Her må det kreves noe av alle brukerne.
Det må utføres tråkking og flytting av mål etter endt bruk.
Klubbens nye baneutviklingskomité, nedsatt tidlig i sommer, skulle ikke bare utrede dette
med kunstgress, men også ivaretakelsen av de gressbaner anlegget nå har.
Fokus på vedlikehold av gressbaner, medførte at en ”gressprofessor” ble kontaktet.
Etter en befaring i september fikk vi bekreftet det vi hadde lest eller hørt om tidligere.
Våre baner trenger tilførsel av LUFT og SAND.
Ved å tilføre dette ville banene fremstå som mer hardføre mot den relativt store bruken.
Slitasjeevne og bruksfrekvens kan økes dersom jordsmonnet gis bedre vekstbetingelser.
Lufting burde skje allerede nå før vinteren, ved å stikke mange hull i banen.
For å kunne utføre slikt arbeid trengs det maskinelt utstyr. Ingen i Østfold har dette utstyret,
bortsett fra golfbanene, som ikke har kapasitet eller tid for å utføre slike arbeider for andre.
Hvordan får vi gjort dette da?
Alle klubber har dette behovet i vårt distrikt. At FFK nærmest fikk sin bane ødelagt etter en
kamp i styrtregnet på senhøsten, med samme forslag til utbedring som vårt vedlikeholds
behov, medførte dette at temaet om at noe måtte skje ble forsterket.
Nå måtte ting skje fort! GIF og FFK gikk til innkjøp av nødvendig utstyr.
Traktor, luftemaskin (verti-drain) og sanddresser ble anskaffet til en meget fordelaktig pris.
GIF har utført noe jobb for FFK og våre gressbaner her i Trondalen er hullet.
For vår del vil det bli spennende å se resultatet av dette til våren.

Grusbanen:
Denne er klargjort etter beste evne og fremstår som rimelig bra foran vinteren.
Brøyting og salting blir et vesentlig arbeid for at den skal kunne benyttes daglig gjennom
vinteren. Nye treningstider fra 15. november.
Gressvik, 101204.
Tormod Hermansen

