Plejeplan for Tønder golfklub
Golfbanen i Tønder skal de næste år have en fast plejeplan for hele banen, både så medlemmer og
bestyrelsen kan følge udviklingen på banen år for år.
Banen er på mange måder en meget flot og attraktiv bane, både for medlemmer men også for
greenfee-spillere fra den sydlige del af Danmark og nordligste del af Tyskland.
Tønder golfklub har en sund medlemsskare og derfor er det meget vigtigt at banen også holdes i
en fornuftig stand, det er vigtigt at se hvilken slags medlemmer man klubmæssigt har og derefter
lave en plejeplan ud fra dette.
Greens er hjertet på en golfbane, derfor er det meget vigtigt at de ruller jævnt, og at bolden har en
fornuftig fart.
Farten er altid en stor diskussion både blandt spillere men også blandt greenkeeperne, men igen
er det vigtigt at se på niveauet af spillerne, og hvilken målgruppe har vi.
På visse greens på banen har vi store problemer med vand pga filtlaget og dette vil over en
længere årrække blive løst med en speciel behandlingsproces, som vil blive påbegyndt allerede i
april måned. Indenfor 2 år vil filtlaget være reduceret med ca 35% og man vil kunne mærke en
markant forskel på greenen under puttningen allerede ved afslutningen af sæson 2017.
Plejeplanen vil blive revideret hvert år ved sæsonstart for evtuelle ændringer.

Green
Overordnet målsætning for pleje af greens:
Det er vigtigt at man i plejen tager hensyn til miljøet for mindst muligt belastning på banen og
bevare artssammensætningen på greens som hedder 80% Rødsvingle og 20% Alm. Hvene,
vedligehold af en god og sund rodvækst/ vækstlag.

Daglig pleje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

greens skal rulle jævnt og præcis.
hastighed skal ligge imellem 7 og 9 på stimpmeter
hastigheden på greens må max varier med 15% fra green til green
greenoverfladen skal være fra middelblød til fast.
hulkanter må ikke stå slidte til weekenden eller turneringsdage.
der skal altid være tydelig overgang fra forgreen til green.
der skal altid tages forbehold for vejret.

Vejledende pleje:
1. Klippes 3 gange ugentlig i ca. 4 mm højde, (Tirsdag-Torsdag-Lørdag) Hviledag søndag.
2. Flytning af huller alt efter belastning, normalt 2 gange ugentlig.
3. Topdresses lidt men tit ca. hver 3-4 uge med start April.
4. Rulles(tromles) 3 gange om ugen i høj sæsonen. Mandag-Onsdag-Fredag
5. Gødes hver 3 uge med en samlet kvælstofmængde på ca. 140kg/ha. (Start April)
6. Vanding efter græssets behov, aldrig for at gøre greens bløde.
7. Overfladeluftes 1-15 cm (prikles) hver 4 uge. Skal bla. sikre blødere overflade samt hindring
af filtlag
8. Optagning af propper 1-2 gange årligt (Skal hindre ophobning af filt). Marts og oktober
afhængig af vejret
9. Verticalskæring 5-7 gange årligt, (start April)
10. Dybdeluftning 20-30cm. 2 gange årligt, April og Oktober.
11. Eftersåning 2 gange årligt. Ca. 1 uge i september og april.
Øvrige Plejeopgaver som har væsentlig indflydelse på spillet vil forekomme og koordineres
mellem klubbens baneudvalg og Chefgreenkeeperen.

Teesteder

Overordnet målsætning for pleje af Tee’s
Plejen skal tage udgangspunkt i at bevare og skabe et slidstærkt og jævnt Teested. Teestedet og
omgivelserne skal være indbydende, og der skal fokuseres på detaljen.

Målsætning for daglig stand:

1. Man skal altid inden for 2 køllelængder bag markeringen kunne finde frisk græs at tee op på.
2. Man skal altid inden for 2 køllelængder bag markeringen kunne have stands så man ikke står i
turfhuller.

3. Klippelinier skal som udgangspunkt være parallelle med hinanden og fairway.
4. Klippelinier skal kun undtagelsesvis pege mod spilleretning, da dette ofte giver anledning til
forvirring i spillerens opstilling.

Vejledende pleje:
1. Klippes 2-3 gange ugentligt.
2. Klippehøjde samme som forgreen, mellem 10-12mm.
3. Afklip opsamles.
4. Turf huller fyldes med sand og såes 1-2 hver 14 dag.
5. Markeringer flyttes min. ved hver klipning eller efter behov .
6. Vertikalskæres, eftersåes og topdresses forår og efterår.
7. Gødes efter gødningsplan, så væksten kan modstå slidtage.
8. Vanding lidt men tit, så eftersåning kan spire.
9. Top og dybdeluftning efter behov.

Øvrige: Konstruktionen kan, grundet det meget tynde vækstlag, i perioder med henholdsvis
meget tørt og vådt vejr give anledning til problemer.

fairway
Overordnet målsætning for pleje af Fairway:
Alle plejeopgaver tager udgangspunkt i, at der ikke er fairwayvanding, og det er derfor hele tiden
nødvendigt, at der forbygges så græsset har bedst mulige betingelser for at modstå tørkeperioder.
Det har høj prioritering, at fairways har tæt sammenhængende græstæppe og fremstår meget
velplejet under hensynstagen til evt. jordbundsforhold og nedbør.
Målsætning for daglig stand:
1. Overgang til rough skal være tydelig.
2. Klippelinier skal stå lige, uanset klipperetning.
3. Fremstå nyklippede op til weekends og på turneringsdage
4. Tæt sammenhængende græstæppe der giver et fair boldleje.
5. Fairway markeringer skal holdes fri for græs.

Vejledende pleje:
1. Klippes 2-3 gange ugenligt i +/- 16 mm.
2. 80 % af sæsonen krydsklippes skiftevis 30 grader og 330 grader på spilleretning.
3. Ca. hver 3. uge klippes der i længderetning.
4. Efter behov børstes fairway, så græsset rejses op.
5. Dybdeluftes (Vertidræn) min 1 gang årligt, primo oktober.
6. Eftersåning af bare pletter og slid sker løbende.
7. Sprøjtes kun pletvis for ukrudt efter behov og lovgivning for området.

Forgreens
Overordnet målsætning Forgreens:
Der skal være en traditionel forgreen, som er kendetegnet ved en ”krave” uden om greenen, der
klippes i en højde, der ligger mellem fairway og green. Ideen er, at Fairway støder helt op til green
og rundt om greenen i varierende former. Målet er, at længden på græsset skal være næsten
identisk med Fairway, men at plejeniveauet er højere, og at der arbejdes mod en jævn spilleflade,
der giver et mere forudsigeligt boldrul. Ligeledes er det et mål, at der i indspilsretningen mod
green, under almindelige vejrforhold, kan forventes et fair opspring af bolden.
Målsætning for daglig stand:
1. Tydelig overgang til Green og plejet Rough.
2. Ingen afklip og græsklatter.
3. Tæt og sammenhængende græstæppe.
4. Skal kunne tage i mod bolden næsten som en green.
5. Altid fremstå mere velplejet end fairway.

Vejledende pleje:
1. Klippes 3 gange ugentligt i +/- 12 mm. Mandag- Onsdag- Fredag
2. Der anvendes letvægts, treleddet klippere med kasser til opsamling.
3. Topdresning ca. 4 gange årligt.
4. Dybdeluftning min. 1 gang årligt.
5. Prikning/ probning 1 gang årligt.
6. Vertikalskæring 2 gange årligt.
7. Eftersåning efter behov.
8. Vanding i tørre perioder hvor det er muligt via automatisk vandinganlæg.
9. Sprøjtes pletvis for ukrudt efter behov og lovgivning for området.

Plejet Rough (Simirough)

Overordnet målsætning for pleje af klippet Rough:

Den klippede Rough skal indgå som et æstetisk element, som er med til at
indramme fairway og skal derfor fremstå med en tydelig forskel til fairway.
Spillemæssigt skal det give en moderat straf til det upræcise slag, ved at have en
tæthed og højde, så spilleren ikke kan opnå ren kontakt til bolden. Der sigtes mod at
opnå en balance mellem at bolden skal kunne findes og skabe en sværhedsgrad, der
er markant i forhold til Fairways.

Overordnet målsætning:

1. Tydelig overgang til Fairway og uplejet Rough.
2. Højden skal tilpasses, så en golfbold kan findes inden for en afstand af 10-15

meter.
3. Der skal klippes med en hyppighed, så der ikke ligger afklip, som kan skjule en

golfbold.

Vejledende pleje:

1. Klippes 1-2 gange ugentligt +/- 5cm.
2. Gødes sammen med fairway.
3. Dybdeluftes sammen med Fairway.
4. Sprøjtes kun pletvis for ukrudt efter behov og lovgivning for området

Bunkers

Bunkers mellem Tee og Green/fairwaybunker:

Målet med placering af bunkers mellem Tee og Green er, at give et stærkt signal om
retning og derved skabe et billede for spilleren af, hvordan hullet bør spilles. Målet
med placering af bunkers mellem Tee og Green (fairwaybunkers) er ikke at øge
sværhedsgraden direkte for middelspilleren.

Bunkers omkring Green/Greennære Bunkers:

Målet med placering af green/greennære bunkers er at øge sværhedsgraden og
skabe svære flagplaceringer. Da banen er designet til at henvende sig til en bred
målgruppe er bunkers placeret så der altid er en mulighed for at komme på Green
ved at sætte slaget uden for green og rulle den ind. Derved opnås målet om at
spilleren skal vurdere egne evner.

Målsætning for daglig stand af Greennære bunker:

1. Bunkerkanter der støder op mod klippet Rough skal have en regelmæssig kant og

bløde buer.
2. Græskanten mod klippet Rough skal være klippet og skåret, så det fremstår med

samme længde som Roughgræsset .
3. På sandface skal sandlagets tykkelse kun være 5cm., så bolden ruller ned i bunden

af bunker.
4. Bunden af bunker skal have 1-2cm løs overflade, og 6-7 cm fast underlag.

5. Inden start på store spilledage, må der ikke være dyrespor og fodspor, der gør

straffen af boldleje i bunkere tilfældig.
6. Blade og grene skal være fjernet i samme omfang som målsætning omkring

fod/dyrespor.
7. Ukrudt må ikke forefindes.

Målsætning for daglig stand af fairwaybunker:

1. Græskanten mod klippet Rough skal være klippet og skåret, så det fremstår med

samme længde som Roughgræsset.
2. På sandface er målet 5cm. sand, så bolden ruller ned i bunden af bunker.
3. Bunden af bunker skal have 1-2cm løs overflade, og 6-7 cm fast underlag.
4. Dyrespor er mere reglen end undtagelsen (spillere river naturligvis efter sig selv).
5. Deciderede huller efter dyr, m.m. jævnes min. 1 gang om ugen.
6. Ukrudt må kun blive 1 uge i selve bunkeren.

Vejledende pleje:

1. Bunkerkanter der støder op til klippet Rough skæres 1-2 gange om året.
2. Græskanter klippes ca. hver 2. uge.
3. Bunkers håndrives 1 gang om ugen. (Øjenbryn)
4. Genplacering og justering af sandlagets tykkelse ca. hver 2. uge.
5. River genplaceres hensigtsmæssig ved rivning af bunker.
6. bunkers rives med bunkerrive 2-3 gange ugentligt.

Skov og træer

Overordnet målsætning for pleje skov og træer:

Den eksisterende skov er en vigtig del af banen, og der skal naturligvis ske en
løbende udtynding især på hul 14. Det er et langsigtet mål, at man skal kunne finde
og spille sin bold ud mellem træerne, dog kun 2-3m fra skovkanten. Denne
opstamning af træer og pleje af skovbund startes hvor det registreres, at spillere
oftest lander. På den åbne del af banen vil der løbende blive plantet træer i dette
område for at øge sikkerhed visse steder, samt af visuelle hensyn til spillet. Dette
sker primært ved flytning af træer fra skov og andre steder fra banen

Målsætning for daglig stand:

1. Brækkede grene og døde træer fjernes på meget synlige steder i løbet af en uge.

Vejledende pleje:

1. Der afsættes tid hver vinter til udtynding.
2. Der afsættes tid hver vinter til opstamning.
3. Plantede/flyttede træer holdes vandet i sommerperioden.
4. Skovbunde buskryddes på spillemæssig vigtige steder 2 gange årligt.

Søer og vandløb

Overordnet målsætning for pleje af søer og vandløb:

Udover at indgå som hazards er søer og vandløb vigtige elementer i det visuelle
udtryk og med til at skabe stemning. Det er derfor målet på vigtige steder at sikre
udsyn til vandspejl for spilleren, via kontrol af siv-vækst og alge-væskt. Ligeledes vil
kontrol af dunhammer i vandløb ikke være mulig, og indsatsen vil derfor prioteres til
særlige vigtige steder. Der skal arbejdes langsigtet hen mod en naturlig balance i
søer og vandløb, så der skabes et økosystem, der også tilgodeser et rigt dyreliv.

Målsætning for daglig stand:

1. Ved ophobning af store mængde alger fjernes disse, så snart der kan findes tid. Da

det ikke har spillemæssig betydning, vil det indpasses mellem øvrige plejeopgaver.
2. Øvrige søer og vandløb holdes pletvis fri for siv/dunhammer, så der skabes udsyn

til vandspejl.

Vejledende pleje:

1. Alger fjernes manuelt i det omfang, at de kan nås fra land.
2. Dunhammer klippes under vand ca. 1. juni.

