
Plejeplan 2022 
Målsætning. 

At pleje banen med et tæt og jævnt græstæppe primært bestående af 
rødsvingel og hvene. Banen skal være god til at reetablere sig efter 
slagmærker og vinterens skader, så vi kan få en lang sæson med gode 
fairways, teesteder og greens.  

Efter en lang vinter skal greens først lukkes for vinterskader så de bliver 
pæne. Herefter skal de tromles så de bliver jævne og herefter skal de gøres 
hurtigere ved at reducere klippehøjden. 

Greenkeeper Lars Henrik (Lasse) 

Hele sæsonen (april- oktober/november) 
• Greens klippes 7 gange om ugen, klippes ikke dagen efter 

vertikalskæring. 

• Teesteder + Fore greens klippes 3 gange om ugen. 

• Fairways klippes 3 gange om ugen. 

• Semirough klippes 3 gang om ugen. 

• 3. klipning. Klippes ca. 1 gang om uge. 

• Bunkers rives 1-2 gange om ugen. 

• Søkanter buskryddes efter behov. 

• Træningsbanen klippes 2 gange om ugen mandag og torsdag fra 6 til 9. 

 

April 

• Greens: Klippehøjde 5,0 mm, topdress m/sand, 

• Prikning m/ 12 mm spyd, Gødning Hi-Green 100 kg/ha N.P.K (13-0-46) 
granulat, N.P.K 100 kg/ha (15-5-25) granulat. 

• Teesteder: Klippehøjde 15 mm. 1 x vertikalskæring + topdress. 
Eftersåning m/ teesteds blanding, Rajgræs og Rødsvingel. Gødning 
(175 kg/ha NPK. (12-3-17) granulat. 

• Fairways: Klippehøjde 15 mm, Gødning 250 kg/ha NPK (12-3-17) 
granulat 

• Semirough: Klippehøjde 42 mm. 

• 3. klipning: Klippehøjde 89 mm. 

Maj 



• Greens: Klippehøjde 5,0 mm, 1 x vertikalskæring + topdress med ren 
sand eftersåning m/Rødsvingel. Gødning 125 kg/ha N.P.K (15-5-25) 
granulat. 

• Teesteder: Klippehøjde 14 mm, Gødning 100 kg/ha NPK (12-3-17) 
granulat. 

• Fairways: Klippehøjde 15 mm, Eftersåning m/Rødsvingel. 

• Semirough: Klippehøjde 42 mm. 

• 3. klipning: Klippehøjde 89 mm. 

Juni 

• Greens: Klippehøjde 4,0 mm, 1x vertikalskæring og topdress. 

• Gødning 125 kg/ha N.P.K (15-5-25) granulat. 

• Teesteder klippehøjde 14 mm, Gødning 100 kg/ha NPK (12-3-17) 
granulat.     Fairways: Klippehøjde 15 mm.   

• Fairways Semirough: Gødning. 

• Semirough: Klippehøjde 42 mm. 

• 3. klipning: Klippehøjde 89 mm. 

Juli 

• Greens: Klippehøjde 3,5 mm. 1 x vertikalskæring + topdress. Gødning 
100 kg/ha NPK (15-5-25) granulat. 

• Teesteder klippehøjde 14 mm. 

• Fairways: Klippehøjde 17 mm, Gødning100 kg/ha NPK (12-3-17) 
granulat. 

• Semirough: Klippehøjde 42 mm. 

• 3. klipning: Klippehøjde 89 mm. 

August 

• Greens: Klippehøjde 3,5 mm, 1 x vertikalskæring + topdress, Gødning 
(Master Care WS 100 kg/ha NPK (15-5-25) granulat. 

• Teesteder: klippehøjde 14 mm, Gødning 100 kg/ha. NPK. (12-3-17) 
granulat. 

• Fairways: klippehøjde 15 mm, Gødning, 175 kg/ha. NPK. (12-3-17) 
granulat. 

• Semirough: Klippehøjde 42 mm. 

• 3. klipning: Klippehøjde 89 mm. 

 



September 

• Greens: Klippehøjde 3,5 mm, Luftning m/12 mm Hugpiber(Propning) + 
topdress, 1 x vertikalskæring, Gødning 100 kg/ha (15-5-25) granulat. 

• Teesteder: Klippehøjde 14 mm. Gødning 100 kg/ha. NPK. (12-3-17) 
granulat. 

• Fairways: Klippehøjde 15 mm. 

• Semirough: Klippehøjde 42 mm. 

• 3. klipning: Klippehøjde 89 mm. 

Oktober/ November 

• Greens: Klippehøjde 5,0 til 7,0 mm, Gødning (100 kg/ha NPK. (13-0-46) 
granulat. 

• Greens; Dybde prikkes med Spyd på 12 mm. Huller skal stå åbne hele 
vinter.I vinter løb sprøjtes med jern, mangan, svovl, kali. 

 

 

  
Vintergreen     Green fra Juni 


