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Greens:
 Klipning
Greens klippes 7 gange om ugen i sæsonen med få undtagelser. I yder
perioder 3 til 4 gange efter behov
Klippehøjde i sæsonen er 3.4 mm. I yderperioder 3.6mm til 4.5mm
 Rulning
Der rulles 1 til 5 gange om ugen
Behov for rulning efter konkret vurdering
 Hullerne
Hullerne flyttes 4 gange om ugen, ved turneringer 5 gange, oftest mandag,
onsdag, fredag, søndag
De flyttes efter skema A.B.C.D som er trykt på scorekort
 Prikling / propning
Propning, hvor der tages materiale op af greens, inklusive efterfølgende
kraftig topdressing udføres 2 gange årligt, forår og sensommer
Prikling med 8, 10 eller 12 mm faste spyd gøres 6 til 8 gange årligt, efter
prikling bliver der rullet
Dybden varierer fra 6 til 25 cm
 Vertikalskæring
Dybde vertikalskæring 2 til 3 gange årligt
Der skære i 5 til 8 mm under græsset
Overflade skæring 1 til 2 gang pr. md.
 Topdress
Der bruges 180 til 200 ton sand om året fordelt efter behov, største mængder
i forår og sensommer
 Gødskning
Der gødes hver 14. dag efter nøje udregnet næringsbehov, der tilføres
afspændingsmiddel Micro stimulanser, mikrobiologi og bakterier
 Vanding
Efter behov
 Eftersåning
Der eftersås med krybende hvene 3 til 5 gange årligt
 Jordprøver og konsulent
Der tages analyse 1 til 2 gange årligt for næring og sygdom
Konsulenter bruges jævnligt til forskellige formål for at kvalificere og optimere
arbejdet
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Teesteder:
 Klipning
Teestederne klippes 3 gange om ugen sammen med for Greens, oftest
mandag, onsdag, fredag
Der klippes i 12 mm
Markeringerne bliver flyttet i forbindelse med klipning
 Prikling
Der prikles med 10 og 12mm faste spyd 3 til 5 gange årligt
 Vertikalskæring
Der dybde skæres 2 til 3 gange årligt
Der skæres 5 til 8 mm under græsset
 Topdress og frø
Der udføres hånd topdressing med frø 2 gange pr. måned
 Gødskning
Der gødskes 2 til 4 gange årligt
 Omgivelser
Skraldespande, boldvaskere og skilte hver 14. dag
Fairways:
 Klipning
Fairway klippes 3 gange om ugen oftest mandag, onsdag, fredag. I foråret
til tider 5 gange om ugen
Der klippes i 14 mm.
 Strigling
Der strigles efter behov
 Topdress
Der foretages topdressing 1 til 2 gange om året med ca. 800 tons sand
 Gødskning
Der gødskes 1 til 2 gange om året
 Eftersåning
Der eftersås efter behov
First-cut / semirough / rough
 Klipning:
First cut klippes i 32 mm
Semi rough klippes 45/50mm
Rough klippes efter behov 100mm
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