
Januar 

 

Beskæring af buske 

Beskæring og opstamning af træer 

Fældning af træer 

Sprøjtning af greens med jern 

Snerydning 

Vej trækkes 1-2 gange ugentligt 

Affaldsstativer tømmes 

Bunkers rives 2 gange månedligt 

Maskinpleje 

Evt. gravemaskinearbejde 

Udlægning af asfaltskærver på vej 

 

 

 

 

 

 

 

 



Februar 

 

Fældning af træer 

Slagleklip af heavy rough 

Sprøjtning af greens med jern 

Snerydning 

Maskinpleje 

Bunkers rives 2 gange månedligt 

Affaldsstativer tømmes 

Vej trækkes 1-2 gange ugentligt 

Vej vedligeholdes med asfalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marts 

 

Klargøring af maskiner  

Sprøjtning af greens med jern 

Bunkers rives 2 gange ugentligt 

Prikling af greens, forgreens og teesteder 

Eftersyn af vandingsanlæg og evt reparation af dette 

Vedligeholdelse af kørevej 

Vertikalskæring af greens, forgreens og teesteder 

Eftersåning og dressing 

Klargøring af bunkers med kantskæring og udlægning af sand 

Udlægning af stenmel på stierne 

Sprøjtning af greens med magnesium 

Vej trækkes 1-2 gange ugentligt 

Startgødning på greens 

 

 

 

 

 

 



April 

 

Klipning af rough 1-2 gange ugentligt 

Klipning af teesteder og forgreens 2 gange ugentligt 

Klipning af greens 4-5 gange ugentligt 

Klipning af fairway 2-3 gange ugentligt  

Bunkers rives 2 gange  ugentligt 

Affaldsstativer tømmes 2 gange ugentligt 

Vertikalskæring og dress af greens 

Klipning af plantefelter (husler) 

Buskrydning af plantefelter 

Klipning af træningsbane 

Gødskning af greens 

Sprøjtning af greens med jern, micro og mangan 

Dressing af teesteder og forgreens 

Slagleklip 4 gange pr måned 

Påfyldning af vand på vandingsanlæg 

Dress af par 3 huller 1 gang ugentligt 

Vej trækkes 1-2 gange ugentligt 

Flyt huller puttinggreen 3 gange pr måned  

 



Maj  

 

Klipning af rough 2-3 gange ugentligt 

Klipning af greens 6-7 gange ugentligt 

Klipning af teesteder og forgreens 3 gange ugentligt 

Klipning af plantefelter 1 gang ugentligt 

Buskrydning 1 gang ugentligt 

Vertikalskæring af greens og dress af disse 

Dress af par 3 huller 1 gang ugentligt 

Vertikalskæring af fairways 

Eftersyn af vandingsanlæg 

Dress af forgreens 

Slagleklip 3-4 gange pr måned 

Klipning af træningsbane 1-2 gange ugentligt  

Gødskning af greens 

Gødskning af forgreens og teesteder 

Sprøjtning af greens med micro og jern 

Bunkers rives 2-3 gange ugentligt 

Vej trækkes 1-2 gange ugentligt 

Afbrændning af stier ved klubhus 

Flyt af huller puttinggreen 3 gange  



Rulning af greens efter behov 

Maskinpleje 

Affaldsstativer tømmes 2 gange ugentligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juni  

 

Klipning af rough 2-3 gange ugentligt  

Klipning af fairway 3 gange ugentligt 

Klipning af greens 7 gange ugentligt 

Klipning af forgreens og teesteder 3 gange ugentligt 

Klipning af plantefelter 1 gang ugentligt 

Buskrydning 1 gang ugentligt 

Vertikalskæring af greens og dress af disse 

Dress af par 3 huller 3-4 gange pr måned  

Gødskning af greens  

Sprøjtning af greens og fairways 

Slagleklip 3-4 gange måned  

Træningsbane klippes 1-2 gange ugentligt  

Gødskning af forgreens og teesteder 

Bunkers rives 2-3 gange ugentligt 

Bunkers kanter skæres 

Afbrændning af stier og ved klubhus 

Flyt huller puttinggreens 3 gange 

Vej trækkes af 1-2 gange ugentligt samt der fyldes op med asfalt 

Dress af teesteder 



Rulning af greens efter behov  

Prikling af greens 

Eftersyn af vandingsanlæg 

Maskinpleje 

Affaldsstativer tømmes 2 gange ugentligt 

Slagleklip af heavy rough 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juli  

 

Klipning af rough 2-3 gange ugentligt 

Klipning af fairway 3 gange ugentligt 

Klipning ag greens 7 gange ugentligt 

Klipning af forgreens og teesteder 1 gang ugentligt 

Klipning ag plantefelter 1 gang ugentligt 

Buskrydning 1 gang ugentligt 

Vertikalskæring af greens og dress af disse 

Dress af par 3 huller 3-4 gange 

Gødskning af greens 

Gødskning af forgreens 

Sprøjtning af greens 

Slagleklipning 3-4 gange 

Træningsbane klippes 1-2 gange ugentligt 

Bunkers rives 2-3 gange ugentligt 

Mel på stierne 

Afbrændning af stier og ved klubhus 

Flyt af huller ved puttinggreen 3 gange  

Vej trækkes af 1-2 gange ugentligt samt der fyldes op med asfalt 

Rulning af greens ved behov 



Prikling af greens 

Eftersyn af vandingsanlæg  

Maskinpleje 

Affaldsstativer tømmes 2 gange ugentligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



August  

 

Klipning af rough 2-3 gange ugentligt 

Klipning af fairway 3 gange ugentligt 

Klipning af greens 7 gange ugentligt 

Klipning af forgreens og teesteder 3 gange ugentligt 

Klipning af plantefelter 1 gang ugentligt 

Buskrydning 1 gang ugentligt  

Vertikalskæring greens og dress af disse  

Dress af par 3 huller 3-4 gange 

Gødskning af greens 

Gødskning ag teesteder 

Sprøjtning af greens 

Slagleklip 3-4 gange 

Træningsbane  klippes 1- 2 gange ugentligt 

Bunkers rives 2-3 gange ugentligt 

Afbrænding af stier og klubhus 

Flyt af huller puttingsgreens 3 gange 

Vej trækkes af 1-2 gange ugentligt samt der fyldes op med asfalt 

Rulning af greens efter behov 

Maskinpleje  



Affaldsstativer tømmes 2 gange ugentligt 

Bunkers kanter skæres samt efterfyldes med sand  

Vej trækkes af 1-2 gange ugentligt samt der fyldes op med asfalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



September 

 

Klipning af rough 2- 3 gange ugentligt 

Klipning af fairway 3 gange ugentligt 

Klipning af greens 7 gange ugentligt 

Klipning af forgreens og teesteder 1 gang ugentligt 

Klipning af plantefelter 1 gang ugentligt 

Buskrydning af plantefelter 1 gang ugentligt 

Vertikalskæring af greens og dress af disse 

Dress af par 3 huller 3-4 gange 

Gødskning af greens 

Gødskning af teesteder 

Sprøjtning af greens 

Slagleklip 3-4 gange  

Træningsbane klippes 1- 2 gange ugentligt 

Bunkers rives 2-3 gange ugentligt 

Afbrænding af arealer ved stier og klubhus 

Flyt af huller puttingsgreens 3 gange 

Vej trækkes af 1-2 gange ugentligt samt der fyldes op med asfalt 

Rulning af greens efter behov 

Maskinpleje  



Affaldsstativer tømmes 2 gange ugentligt 

Eftersåning af greens, forgreens og teesteder 

Mel på stierne 

Slagleklipning af heavy rough 

Spuling af dræn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oktober  

 

Klipning af rough 1-2 gange ugentligt 

Klipning af fairway 2-3 gange ugentligt 

Klipning af greens 4-6 gange ugentligt 

Klipning af forgreens og teesteder 2 gange ugentligt 

Klipning af plantefelter 2 gange  

Buskrydning 2 gange  

Dress af greens 2 gange 

Dress af par 3 huller 3 gange  

Gødskning af greens 

Sprøjtning af greens  

Slagleklip 2 gange 

Træningsbane klippes 1 gang ugentligt 

Bunkers rives 1 gang ugentligt 

Afbrændning af ukrudt stierne 

Flyt af huller i puttinggreens 3 gange 

Vej trækkes af 1-2 gange ugentligt samt der fyldes op med asfalt 

Maskinpleje 

Affaldsstativer tømmes 2 gange ugentligt 

 



November  

 

Klipning af rough 2-3 gange 

Klipning af fairway 2-3 gange 

Klipning af greens 2-3 gange 

Klipning af forgreens og teesteder 2-3 gange 

Klipning af plantefelter 1-2 gange 

Dress af greens 2 gange  

Dress af par 3 huller 1 gang 

Sprøjtning af greens  

Slagleklip 1 gang 

Træningsbane 2-3 gange 

Bunkers rives 2-3 gange 

Flyt af huller i puttinggreens 1 gang 

Vej trækkes af 3-4gange samt der fyldes op med asfalt 

Vand aftappes 

Fairway prikles (vertidrænes) 

Greens prikles evt proppes  

Affaldsstativer tømmes 2 gange ugentligt 

 

 



December  

 

Klipning af rough 1- 2 gange 

Klipning af fairway 1 gang 

Klipning af greens 1- 2 gange 

Dress af greens 1-2 gange 

Sprøjtning af greens 

Bunkers rives 2-3 gange  

Flyt af huller i puttinggreens 1 gang 

Vej trækkes af 1-2 gange samt der fyldes op med asfalt 

Maskiner højtrykrenses og smøres op. 

 

 

 

 


