PAKKANEN JA GOLF
Suomi on laaja maa. Toisella puolella maata pelataan vielä täysillä, kun
oma kenttä on jo lumen peittämä. Usein tilanne ei kuitenkaan ole näin
selvä ja erityisesti syksyisen, kirkkaan sään pakkasaamut aiheuttavat
kentälle pääsyyn odottelua. Joillakin kentällä tällainen tilanne on
harvinaisempi ja taas toisella kentällä niihin joudutaan säännöllisesti. Kuinka
usein aamukierroksen alkua joudutaan odottelemaan, riippuu etenkin säästä, mutta
myös monista muista tekijöistä. Tässä viisi asiaa, mitä jokaisen golfaajan tulisi tietää:

1. Jäätynyt ruoho on herkkää vaurioille

Golfkenttä sietää kulutusta yleensä hyvin, mutta jos kasvien sisälle muodostuu jääkiteitä, ne tulevat
hauraiksi ja alttiiksi vaurioille. Kävely tai golfautolla ajo jäätyneen nurmen yli aiheuttaa kasvien
soluihin repeytymiä, mikä johtaa ruohon tuhoutumiseen tai heikkenemiseen. Nämä vaikutukset
eivät välttämättä ole heti nähtävillä. Näiden vaurioiden korjaantuminen saattaa kestää yli
kuukauden tai mennä jopa pitkälle seuraavan kauden alkupuolelle.

2. Kentälle pääsyn odottelu – sijainti ratkaisee

Kodin ikkunasta tai lämpömittarista saattaa näyttää siltä, että pakkasta ei ole, mutta golfkentällä
odotellaankin pakkasen jäädyttämän kentän sulamista. Usein onkin niin, että kentän jossain osissa
on sellainen mikroilmasto, että pakkanen viipyy siellä huomattavasti pidempään, vaikka muualla on
jo sulaa. Pohjoispuolen rinteet sekä matalat ja tuulensuojaiset alueet pidättävät pakkasta
pidempään ja sulavat hitaammin. Jos hiemankin mietityttää pakkasen mahdollisuus, kannattaa
seurata kentän tiedottamista tai soittaa kentälle, jos on lähdössä pelaamaan.

3. Lyhyeksi leikattu ruoho on suurimmassa vaarassa

Pakkasta voi olla millä tahansa kentän alueella, mutta suurimmat riskit vaurioille on lyhyemmiksi
leikatuilla alueilla. Viheriöt ovat erityisen herkkiä, koska niille keskittyy eniten liikennettä. Neljän
pelaajan ryhmä jättää yleensä yli 300 jalanjälkeä jokaiselle viheriölle. Jos ne ovat jäässä, jokainen
kengänjälki aiheuttaa vakavia vaurioita.

4. Pienikin pakkanen saattaa aiheuttaa pitkiä odotteluja
Vaikka ykköstiillä ei ole merkkejä pakkasesta, se ei tarkoita, että kenttä olisi
valmiina pelille. Jos pakkasta on jollain alueella kentän alkupäässä, kentälle
ei voi lähteä. On hyvä myös muistaa, että kentän sulamisen jälkeen täytyy
antaa aikaa kentän mahdollisille hoitotoimenpiteille, ennen kuin
pelaamaan päästään.

5. Varjoisuuden vähentäminen auttaa paljon

Varjoisuus pidentää pakkasen aiheuttamia odotteluja, koska se estää
auringonvalon pääsyn sulattamaan nurmikkoa. Oksien karsinta tai
puiden poistaminen erityisesti viheriöiden läheltä vaikuttaa positiivisesti
nurmikoiden yleiseen terveyteen ja lyhentää myös pakkasesta
aiheutuvia pakkasesta aiheutuvia odotteluja kentälle pääsyyn. Tämä
koskee erityisesti kentän ensimmäisiä reikiä. Muutaman puun
aiheuttama varjo saattaa pitää koko kentän suljettuna.
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