
 

Plejeplan for Brøndby Golfklub  

Forord 
Plejeplanen er kun vejledende, da større eller mindre justeringer i forhold til vejr, vækstbetingelser, 
budget, personale, maskiner, lovgivning og gældende regler, bestyrelses- og spillerkrav med videre vil 
have indflydelse.  
 
GREENS skal rulle ens og jævnt, rødsvingel skal være dominerende græssort på greens. 
 Fra april – november skal greens klippes/rulles 5-7 gange om ugen.  
 Vertikalskæring 5-7 gange i løbet af sæson. 
 Hurtig Prikling med krydsspyd op til 3 gange i løbet af sæson med. Bør udføres 1 gang hver måned, 

men er nedjusteret pga. modstand og kritik fra medlemmernes side. 
 Dybdeluftning med massive spyd 2-3 gange i løbet af sæson. 
 Topdressing når græsset er i vækst hver 2-3 uge.  
 Proppes 1 gang årligt i slutning af juni/starten af juli. Samtidig topdresses og eftersås der.  
 Eftersåning med rødsvingel blanding 2-3 gange om året.  
 Vanding efter behov og årstiden.  
 Hulflytning 2-3 gange om ugen fra april-november.  
 Klippehøjde er april – november mellem 4,5-6,5 mm.  
 Håndluges for ukrudt efter behov.  
 Gødning udbringes efter gødningsplan over året.  

 
TEESTEDER skal være plane og være af en sådan størrelse så trafikken kan blive flyttet rundt så græs-
set kan nå at regenerere sig.  
 Fra april – november skal teesteder klippes 2-3 gange om ugen, hvor tee klodser samtidig flyttes.  
 Reparation af divot (et græsstykke, der er slået ud af jorden af et slag), samt såning med RPR græs-

blanding i teestederne hver 1-2 uge. 
 Proppes 2 gang årligt i maj og september. Samtidig topdresses og eftersås der.  
 Dybdeluftning op til 3 gange i løbet af sæson med massive spyd. 
 Der må ikke hænge grene over teestedet, så slaget generes. Der tyndes ud og stammes op så dette 

undgås.  
 Klippehøjde april -november er 12 mm.  
 Gødning udbringes efter gødningsplan over året.  
 
FAIRWAYS skal som sådan ikke være plane men have en jævn overflade der følger terrænet. Store 
lunker skal udbedres og repareres.  
 Fra april – november skal fairways klippes 1-2 gange om ugen.  
 Fairways vertidraines med store massive spyd en gang om året.  
 Fairway strigles 4-6 gange i sæson således græsset står op og også for at kunne kontrollere og 

mindske filtlaget.  
 Eftersåning hvis der er råd. Udføres i 2022 for første gang i løbet de sidste 4 år.  
 Klippehøjde april – november mellem 15 mm.  
 Gødning udbringes efter gødningsplan over året.  
 



SEMIROUGH: 
 Fra april – november skal Semirough klippes hver uge.  
 Klippehøjde 51 mm.  
 Gangstier og slidområder gødes efter behov.  
 
HØJ ROUGH:  
 Skal bare have lov til at stå i natur, så der er plads til biodiversitet ude på banen.  
 
BUNKERS: 
 Bunker rives 1-2 gange ugentligt. Efterfyldes efter behov.  
 Kanter skæres skarpe 1 gange årligt før sæsonstart.  
 Holdes fri for ukrudt ved håndlugning.  
 
ØVRIGE: 
 Affaldsspande på alle udendørs arealer tømmes  
 Søkanter, kanaler mv. kratryddes 4-5 gange i løbet af sæson. 
 Pæle kratryddes efter behov. Plader tages op og renses efter behov. 
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