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Greens 

Areal: 1 ha 

Græsbestand: Poa Anua og krybende hvene 

Målsætning i vækstperioden april-oktober 

Skal holdes sygdomsfrie, i det omfang det kan lade sig gøre. 

Fugle og dyrespor skader repareres løbende. 

Klippehøjden mellem 3-5 mm 

Eftersås med krybende hvene 

Intet afklip må forekomme 

Greens størrelse må ikke klippes mindre eller større medmindre det er aftalt med CM 

Stimpmeter hastighed: 

April – maj 7-8 fod 

Juni – sep 8-10 fod 

Oktober 7-8 fod 

Klipning 5-7 gange om ugen. (mandag er typisk ”hviledag”) I højsæson 7 gange om ugen, juli august 

Afdugning Forår og efterår. Mindsker svampeangreb. 

Hulflytning Mandag onsdag fredag og altid ved turneringer. Huller på PG hver 14. dag 

Vertidræn 1-2 gange om året. Forår  -  efterår 

Prikning 5-10 gange om året.  

Verticalskæring Efter behov. Det skal være tørt 

Gødskning Efter behov.  

Tromling 2-4 gange om ugen  

Vanding Efter behov.  

Topdresning 8-10 gange årligt  

Efterså Minimum 2 gange årligt.  

Sprøjtning med svampemidler Efter behov. Ved svampeangreb max 3 gange årligt 

Vanding Efter behov  

Bemærkninger: 

18,11,10 og 17 greens har vi haft udfordringen med i alle år, de burde ligges om på sigt. 

En bane rapport fra 1966 oplyser klubben om netop disse greens, se banerapporten. 

Lukning af greens er senest uge 48 pga. svampetrykket, det er chefgreenkeeperen der tager denne 

beslutning. 
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Teesteder 

Areal: 0,5 ha 

Græsbestand: Poa Anua , rødsvingle og rajgræs 

Tilstandskrav: I vækstperioden april-oktober: 

Skal holdes sygdomsfrit, i det omfang det kan lade sig gøre. 

Klippehøjden mellem 10-14 mm 

Intet afklip må forekomme. 

Klippes ”ude af form” 

 

Teeklodserne sættes mindst 2 meter fra bagkant 

 

Klipning 2-3 gange om ugen.  

Verticalskæring Efter behov  

Gødskning Efter behov.  

Sprøjtning Sjældent. Håndsprøjte på selve 

ukrudtsplanten. 

Topdresning 2 gange om året.  

Prikning/propoptagning 1 gange om året  

Vertidræn  1 gange om året.  

Dresse divot 2 gang om ugen Par 3 huller oftere 

Vanding Efter behov  

 

Rød/blå teested på hul 1 er for smalt og i 2 plan, dette gør at det vanskeliggør pæn klipning. 

Alle teesteder er meget ujævne, der skal laves en plan for opretning, et budget for dette er ca. 10.000 kr. 

pr. teested 

Teesteder har sprinklere midt i teestedet, dette er ikke optimalt, de burdes flyttes ud til siderne i 

forbindelse med opretning. 
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Forgreens 

Areal: 0,7 ha 

Græsbestand: Poa Anua , krybende hvene og rajgræs 

Målsætning: 

I vækstperioden april-oktober 

Skal holdes sygdomsfrie, i det omfang det kan lade sig gøre. 

Fugle- og dyrespor skader repareres løbende. 

Intet afklip må forekomme. 

Klippehøjden mellem 10 – 14 mm 

Klipning 2-3 gange om ugen.  

Verticalskæring Efter behov  

Gødskning Efter behov.  

Sprøjtning Sjældent. Håndsprøjte på selve 

ukrudtsplanten. 

Topdresning 1 gang om året.  

Prikning/propoptagning 1 gang om året  

Vertidræn  1 gang om året.  

Vanding Efter behov  

 

 

Det er aftalt at i forbindelse med ny hovedvandledning gøres klar til forgreensvanding. 
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Fairways 

Areal: 9,5 ha 

Græsbestand: blandet 

Målsætning: 

I vækstperioden april-oktober: 

Klippehøjden mellem 15-20 mm, i tørkeperioder klippes de i 20 mm  

I tørkeperioder klippes stappe med rotorklipper. 

Synlige klippespor i det omfang det kan lade sig gøre. (forbehold for tørke) 

Klippes altid op til weekenden, torsdag og fredag afhængig af vejr og turneringer. 

Klippes således der bliver mindst muligt synligt afklip. 

Klipning 1-3 gange om ugen. Altid op til weekend 

Gødskning 1 gang om året. Forår, og måske lidt inden efterår. 

Sprøjtning Efter behov.  

Verticalskæring Sjældent.  

Slice 1 gang om året.  

Vertidræn Sjældent.  

Prikke 1 gang årligt  

Efterså 1 gang årligt  

Afspændingsmiddel 4 gang årligt  

Vanding Efter behov  

 

De brænder hurtigt af og med den klimaændring vi ser, kommer det sikkert til at ske oftere medmindre der 

etableres vanding 

Det er aftalt at i forbindelse med den nye hovedledning at der monteres bokse med 2 tommer haner 

mellem hullerne, således der er mulighed for at sætte mobile vandingsanlæg op til vanding af fairways. 

Der skal indkøbes 2 stk. mobile vandingsanlæg i forbindelse med etablering af ny hovedledning. 

En mere effektiv pleje af fairways i budget 2021: 

Vertidræn, topdresses og  afspændingsmiddel 
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Bunkers  

Antal: 60 

Målsætning: 

I perioden april-oktober: 

Rives 2 gange om ugen 

Bunkers holdes sten og ukrudtsfrie. 

Bunkerkanterne holdes nede i max 50 mm 

Holdes med rette mængde sand,  

Bunkersand: 0/2 vasket  

Greens bunkers: 

10 cm i bund og 5 cm på siderne 

Fairways bunkers: 

5 cm i bund og 5 cm på siderne 

Rivning 3 gange om ugen. Mandag, onsdag og fredag (eller evt. 

i forbindelse med turneringer). 

Kantskæring 2 gange om året Forår og efterår. 

Efterfyldning af sand Efter behov  

 

 Nr. 2 greenbunker VS hul 8 lukkes og der laves run-off område 

Greenbunkeren hul 18 burde laves om til 2 stk. og en forgreen, dette vil fremme spilhastigheden og glæden 

ved spillet, samt bliver der mulighed for at kunne holde græsset på begge sider af bunkeren. 
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Semirough 

Areal: 10 ha 

Græsbestand: blandet 

Målsætning: 

I vækstperioden april-oktober: 

Kippes i 38 mm  

Semiroughen skal fremstå klippet. 

Klippes således der bliver mindst muligt synligt afklip. 

 

Klipning 1 gang om ugen. (ønskes klippet to gange om ugen – 

ekstraudgift ca. 75.000 kr./år) 

 

Ekstra strigling, gødskning, luftning, eftersåning er nødvendig 
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Klippet Rough 

Areal: 3 ha 

Græsbestand: blandet 

Målsætning: 

I vækstperioden april-oktober: 

Klippes i 60 mm 

Klippes således der bliver mindst muligt synligt afklip. 

Klipning Cirka 1 gang om ugen. Klippes efter behov. 
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Rangen 

Areal: 1 ha 

Græsbestand: blandet 

Målsætning: 

I vækstperioden april-oktober: 

Klippes hver tirsdag første del (op til 50 M) klippes i fairway højde, resten klippes i semihøjde 

Det er besluttet at de 3 targets på rangen nedlægges. 

Der opsættes ca. 3-5 sprinklere mere på det nederste stykke. 
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Stier 

Målsætning: 

Holdes jævne og ukrudtsfri  

Stier med sf sten holdes ukrudtsfri med gasbrænder 

Alle grusstier laves dråbeformet, for at mindske slid på græsset 

Jernkanter ved klubhus ønskes – 80,00 kr. pr. meter 

Stien til Lille Bane laves mindre stejl/omlægges 
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Lundene 

Klippes løbende således ledetiden minimeres. 

Klippes i max 38 mm. 

 

Klipning Efter behov. Skal fremstå klippet 

Beskæring Fældning Efterår-vinter  

 

Der skal udtyndes i træerne, så det bliver nemmere at klippe. 

 

 

Solitærtræer/beplantninger 

Nyplantninger laves kun i efteråret, og hegnes ind for rådyrene. 

Der plantes ikke mere end vi har tid til at passe og ikke større træer end 150 cm. 
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Parkeringspladsen 
Klippes Efter behov. Skal fremstå klippet 

Hækken 2-3 gange årligt Skal fremstå klippet 

 

Klubhus område 
Blæse, rive mm Efter behov. Skal fremstå pænt og rydeligt 

 

Der er en frivillig, der hjælper med pasning og oprydning omkring klubhuset. 

 

 

Toilethus område 
Klippe, ordne bed mm Efter behov. Skal fremstå pænt og passet. 

 


