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Plejeplanen Dragsholm Golf Club / Dragsholm Golf Anlæg– januar 2023 - 2025. 

 

 

Plejeplanen indeholder nogle standarder, som udføreren Dragsholm Golf Anlæg 

(DGA) har som forpligtigelser overfor lejeren Dragsholm Golf Club. Vejret kan være 

faktor, som bevirker at standarder ikke kan overholdelse og hvis dette er tilfældes, 

træffes der i baneudvalget afgørelse om prioriteringsrækkefølgen af opstillede 

standarder. 

 

Plejeplanen skulle gerne sikre greenfeespillerne og medlemmerne den optimale 

oplevelse af banen i forhold til årstiden. Standarderne gælder i vækstsæsonen, som 

forventes at starte primo april og slutte primo september. De opstillede standarder 

kan variere ved tørke, meget regn eller sent forår. 

 

Plejeplanen skal også sikre at baneanlægget vedligeholdes efter de gældende 

regler for greenkeeping. Dette betyder at der laves både årsplan for alle 

delelementer i løbet af året – greens, forgreens, fairways, semi-rough, rough, 

bunkers, teesteder, stier og søer/afløb. Denne plan evalueres ved hvert 

baneudvalgsmøde og forretningsfører giver løbende status til både DGA og DGC. 

 

Der udarbejdes også en plejeplan for de kommende 3 år, som sikrer at der til 

stadighed sker en forbedring af hele baneanlægget. Her tænkes både på forbedring 

af greens, fairway, teesteder, vandforløbet, træer, stier og bænke. Dette skal være 

med til at sikre fremtiden for begge parter. Denne plejeplan kan dog udskydes på 

enkelt punkter ved større ny investeringer og er hovedsagelig DGA’s ansvar. 

 

Plejeplanen vil differentieres på de forskellige baner i forhold til 

indtjeningsgrundlaget, da hovedvægten af arbejdsindsatsen placeres på 18. huls 

banen, som har de flest besøgende. Målet er dog stadig at baneanlægget på de 2 9-

huls baner for den mindre øvede eller begynderen, vil fremstå som meget 

præsentabel. 



18 huls banen i vækstsæsonen. 

• Pinplacering I højsæson flyttes flaget 3 gange om ugen – oftere hvis slid eller 

behov 

• Greens. (prioritet 1.) 

• Greens klippes 4-5 gange ugentlig.  

• Greens verikalskæres 1 gang efter behov  

• Greens tromles efter behov 

• Greens dybde verikalskæres hver 4. uge  

• Greens prikkes hver 4. uge 

• Greens topdresses hver 14 dage og måttes ned med det samme  

• Greens vandes efter behov 

• Greens gødes og sprøjtes efter behov 

• Greens afdugges efter behov for at undgå sygdomme 

• Greens Propes i gang årligt 

• Greens eftersås 1 – 3 gang årligt med Rødsvingel  

 

Klippehøjde varierer i løbet af året (Undgå stress), men Stimpmeter skal helst ligge i 

intervallet 8,0 – 9,0 i vækstsæsonen pga. de kuperede greens 

 

Forgreens (prioritet 2.) Forgreens klippes 2 gange om ugen  

Forgreens gødes efter behov 

 

Fairways (prioritet 3.) 

Fairway klippes 2 gange om ugen 

Klippehøjde ligger mellem 20 og 25 mm Fairways gødes efter behov 

Fairways sprøjtes mod kløver efter behov 

 

Semi-Rough (prioritet 4.) 

Klippes 1 gange om ugen 

Klippehøjde 51 mm  

Sprøjtes mod kløver og tidsler efter behov 



Bunkers (prioritet 5.) 

Bunkers rives med maskine 1 gange om ugen Bunkerkanter rives 1 gang om ugen  

Bunkerkanter tages med flymo 1 gang om måned 

 

Klippet Rough 

Klippe-rough efterbehov 

 

Tees (prioritet 6.) 

Teestederne klippes 1 gang hver uge Tee lapning 1 gang om måned og efter behov 

Teestederne gødes efter behov 

 

Teestederne dybde vertikalskæres 2 gang i sæsonen 

 

Søer og afløb 

Diverse søer og afløb tjekkes hver uge 



9 huls banen og Par 3 banen i vækstsæsonen. 

• Pinplacering I højsæson flyttes flaget 1 gange om ugen – oftere hvis slid eller 

behov 

• Greens. (prioritet 1.)  

• Greens klippes 3 gange ugentlig.  

• Greens verikalskæres efter behov  

• Greens dybde verikalskæres hver 4. uge  

• Greens prikkes hver 6. uge 

• Greens topdresses hver 4. uge og måttes ned med det samme  

• Greens vandes efter behov 

• Greens gødes og sprøjtes efter behov 

• Greens afdugges efter behov for at undgå sygdomme  

• Klippehøjde varierer i løbet af året 

 

 

Forgreens (prioritet 2.) Forgreens klippes 1 gang om ugen Forgreens gødes hver 8. 

uge 

 

Fairways (prioritet 3.) Fairway klippes 1 gang om ugen Klippehøjde ligger mellem 20 

og 30 mm Fairways gødes efter behov 

Fairways sprøjtes mod kløver efter behov 

 

Semi Rough (prioritet 4.) Semi Rough klippes en gang om ugen Klippehøjde mellem 

50mm og 76mm 

Semi Rough sprøjtes efter behov mod kløver og tidsler 

 

Bunkers (prioritet 5.) 

Bunker rives 1 gang om ugen Bunkerkanter tages med flymo hver 2. uge 



Klippet Rough (prioritet 6.) Klippe--rough beskæres hver 4. uge Klippehøjde ligger 

mellem 90 og 130 mm 

 

Tees (prioritet 7.) 

Tee stederne klippes 1 gang hver uge Tee lapning sker 1 gang hver uge 

Omkring teestederne klippes med flymo hver 2. uge Tee stederne gødes hver 2. 

måned 

Tee stederne dybde vertikalskæres hver 3. måned 

 

Søer og afløb 

Diverse søer og afløb tjekkes hver uge 

 

 

Yderområder til golfanlægget. 

Området omkring klubhuset, drivingrange og puttingområde klippes efter behov 

således at det virker attraktivt for besøgende.  

Lundene indgår i greenkeepernes arbejdsområde og disse rengøres og sprøjtes 

efter behov. 

Bænke, pæle og skilte holdes vedlige og i god stand. 

Indkørselsvej, parkeringsplads, stier og stendiger holdes i præsentabel stand 

sammen med hele græsarealet ved indkørslen. 

Drivingrange lukkes i et ikke endnu fastlagt tidsrum hver uge, således at rangen kan 

slås. 

Gærde slås stadig med frivillige, som bliver fastlagt samarbejde med 

forretningsfører. 

 

Stier fra teestederne til fairway slås af greenkeeperne



 


