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Vår renoveringsmetod för Idrottsplaner baseras på en fräsmaskin 
som tar bort det övre topplagret av gräsytan. Den består av flera 
rader blad som kan justeras från 0-5 cm djup under ytan vilket 
tillåter oss att helt eller delvis ta bort det översta topplagret. 
Åtgärden tar bort alla ojämnheter, tuvbildningar och de oönskade 
ettåriga gräsarterna som Poa Annua (vitgröe). Inte minst viktigt är 
att vi också får bort all thatch. Vilket är organiskt material som inte 
förmultnat utan istället bildat en filt som försvårar både utväxlingen 
av syre och binder vatten i ytlagret. 

En viktig faktor är att tillväxtpunkten för de ädelgräs vi vill ha i 
en slitstark gräsyta är cirka 1 cm lägre än hos Poa Annua. Detta 
säkerhetsställer att när vi väl fräst bort vitgröen så kommer 
ädelgräsen att snabbt ge en god slitstark gräsbeläggning. En studie 
gjord av STRI, Bingley, England visar att en Idrottsplan med mycket 
vitgröe kan reduceras till 2-5% innehåll efter att jobbet är klart.

Ett nytt sätt att renovera idrottsplaner
Holländsk fräsmaskin - nyckeln till ett fantastiskt resultat
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Effekten av den nya renoveringsmetoden 

Holländsk fräsmaskin - nyckeln till ett 

fantastiskt resultat 

Vår renoveringsmetod för Idrottsplaner baseras på en 
fräsmaskin som tar bort det övre topplagret av gräsytan. 
Den består av flera rader blad som kan justeras från 0-5 
cm djup under ytan vilket tillåter oss att helt eller delvis 
ta bort det översta topplagret. Åtgärden tar bort alla 
ojämnheter, tuvbildningar och de oönskade ettåriga 
gräsarterna som Poa Annua (vitgröe). Inte minst viktigt är 
att vi också får bort all thatch. Vilket är organiskt material 
som inte förmultnat utan istället bildat en filt som 
försvårar både utväxlingen av syre och binder vatten i 
ytlagret.  

En viktig faktor är att tillväxtpunkten för de ädelgräs vi 
vill ha i en slitstark gräsyta är cirka 1 cm lägre än hos Poa 
Annua. Detta säkerhetsställer att när vi väl fräst bort 
vitgröen så kommer ädelgräsen att snabbt ge en god 
slitstark gräsbeläggning. En studie gjord av STRI, Bingley, 
England visar att en Idrottsplan med mycket vitgröe kan 
reduceras till 2-5% innehåll efter att jobbet är klart. 

 

 

 

Efter att ytan frästs och andra nödvändiga 
insatser som uppluckring av målområden 
och mittcirkel, finplanering och gödsling 
utförts hjälpsår man med önskvärd gräsfrö-
blandning. Vitgröen med sina ytligt 
växande rotsystem som lätt slits upp och 
bildar kalla fläckar ersätts av gräs med 
högre slitstyrka och mindre spelskador. 

Vårt koncept att renovera Idrottsplaner är 
baserad på senaste teknik. Vi har utvecklat 
en arbetsmetodik med de absolut senaste 
innovativa lösningarna och på det sättet 
utökas möjligheterna till spelbarhet kraftigt 
under hela spelsäsongen och resulterar 
också i en längre spelsäsong med fler 
speltimmar. 

Renovering av Idrottsplaner och 
sportfält har tidigare varit både 
tidsödande och omständigt. Nu finns 
en ny metod som nedbringar såväl tid 
som arbetsinsats väsentligt, samtidigt 
som ytan blir spelklar igen på bara   6-8 
veckor. Vi fräser av ytan och lämnar en 
helt plan mark som med hjälpsådd 
eller torvning snabbt kan tas i spel. I 
England använder exempelvis Arsenal 
och Wimbledon denna renoverings-
teknik. 
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Efter att ytan frästs och andra nödvändiga 
insatser som uppluckring av målområden 
och mittcirkel, finplanering och gödsling 
utförts hjälpsår man med önskvärd 
gräsfröblandning. Vitgröen med sina ytligt 
växande rotsystem som lätt slits upp och 
bildar kalla fläckar ersätts av gräs med 
högre slitstyrka och mindre spelskador.

Vårt koncept att renovera Idrottsplaner 
är baserad på senaste teknik. Vi har 
utvecklat en arbetsmetodik med de 
absolut senaste innovativa lösningarna 
och på det sättet utökas möjligheterna 
till spelbarhet kraftigt under hela 
spelsäsongen och resulterar också i en 
längre spelsäsong med fler speltimmar.

Renovering av idrottsplaner och sportfält 
har tidigare varit både tidsödande och 
omständigt. Nu finns en ny metod som 
nedbringar såväl tid som arbetsinsats 
väsentligt, samtidigt som ytan blir 
spelklar igen på bara   6-8 veckor. Vi 
fräser av ytan och lämnar en helt plan 
mark som med hjälpsådd eller torvning 
snabbt kan tas i spel. I England använder 
exempelvis Arsenal och Wimbledon denna 
renoveringsteknik.
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”GML Renovering är den 
snabbaste lösningen för 
planer med spelskador”

Hur man får en helt ny  
idrottsplan i fem enkla steg:
1. Fräs bort det övre topplagret till ett djup som 

gör planen tillräckligt jämn och så att man får 
bort all thatch.

2. Tillför en väl dränerande sand om nödvändigt.
3. Luckra upp planen, framför allt i målområden, 

mittcirkel och svackor. 
4. Finplanera ytan så att den blir jämn.
5. Hjälpså ytan med önskvärd gräsfröblandning.

Hårt belastade Idrottsplaner med fullbokade spelscheman 
har begränsade möjligheter till återhämtning. Även de bästa 
planerna med bra dränering och gediget underhåll blir vid högt 
speltryck illa åtgångna. Därför kan det vara tryggt att veta att 
vårt koncept för renovering under speluppehållet, på våren eller 
framemot hösten / vintern är den snabbaste lösningen för 
planer med spelskador.

Era idrottsplaner används varenda dag 
samtidigt som skötseln för att tillgodose bra 
naturgräs är en stor utmaning

Fräsning Uppluckring 

Hur man får en helt ny Idrotts-

plan i fem enkla steg:
1. Fräs bort det övre topplagret till ett 

djup som gör planen tillräckligt jämn 
och så att man får bort all thatch. 

2. Tillför en väl dränerande sand om 
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3. Luckra upp planen, framför allt i 
målområden, mittcirkel och svackor.  

4. Finplanera ytan så att den blir jämn. 
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Era Idrottsplaner används varenda dag samtidigt som skötseln

för att tillgodose bra naturgräs är en stor utmaning.

Hårt belastade Idrottsplaner med fullbokade spelscheman har begränsade möjligheter till 
återhämtning. Även de bästa planerna med bra dränering och gediget underhåll blir vid 
högt speltryck illa åtgångna. Därför kan det vara tryggt att veta att vårt koncept för 
renovering under speluppehållet, på våren eller framemot hösten / vintern är den 
snabbaste lösningen för planer med spelskador. 

Utjämning 

En problemyta med för 
mycket Poa Annua. 

Fräsning över  tillväxt- 
punkten för ädelgräs. 

Hjälpsådd med önskvärd 
gräsfröblandning. 

Slutresultat: en jämn, tätt  
och torr spelyta. 

”GML Renovering är den 

snabbaste lösningen för 

planer med spelskador”

Vårt system är ett totalt renoveringskoncept med 
ambitionen att skapa perfekta, professionella 
spelytor. Vi erbjuder dig produkter och lösningar 
anpassat efter dina behov och har såväl enskilda 
tjänster som specialanpassade totallösningar, 
tillsammans ett överlägset alternativ när det gäller 
allt som är viktigt inom krävande landscaping 
riktad mot Idrottsplaner. 

Vårt system är ett totalt renoveringskoncept med ambitionen 
att skapa perfekta, professionella spelytor. Vi erbjuder dig 
produkter och lösningar anpassat efter dina behov och har 
såväl enskilda tjänster som specialanpassade totallösningar, 
tillsammans ett överlägset alternativ när det gäller allt som är 
viktigt inom krävande landscaping riktad mot idrottsplaner.

Jordbearbetning

Uppluckring

Finplanering
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GML Sport AB bildades 1994 och utvecklades snabbt till att bli en av 
landets ledande leverantörer av maskinutrustning för skötsel av gröna 
sportytor. Företaget har alltid satt en stolthet, och agerat som både 
kunskapsförmedlare och samarbetspartner till användarna.

På senare år har en ny marknad för olika typer av tjänster inom drift, 
renovering och anläggning av gröna sportytor till golf- och idrottsplaner 
börjat växa fram. Inom just dessa områden, entreprenad, har GML 
Sport genom offensiva satsningar snabbt intagit en ledande position.  
Företaget befinner sig i en stark expansion på tjänstesidan och räknar 
med att antalet uppdrag och medarbetare kommer att öka kraftigt under 
de kommande åren.

GML Sport är en komplett leverantör av professionella lösningar till alla 
idrotter som utövas på gröna sportytor – både när det gäller tjänster och 
maskiner. Inget annat företag i landet kan matcha den kunskap och 
erfarenhet inom Sports Turf Management som du möter hos GML Sport.

I vårt dagliga arbete utgår vi från filialer i de tre storstadsområdena men 
åtar oss naturligtvis uppdrag över hela landet.

GML Sport AB är både kvalitet ISO 9001 och miljö 14001 certifierade.

Kontakta oss – vi har lösningen för dig!

Om GML Sport


