








Spel  Sport/Umgänge 
Rättvisa  Passa olika spelsätt 
Utmaning Alternativ, att våga 
Balans  Röd tråd 
Natur  Estetiskt tilltalande 
Strategi  Spellinje, risk,  målområden 
Bra spelytor Skötsel och konstruktion 
 
 
 
 
 
Ekonomi  Hållbarhet 
Miljö  Hållbarhet 



Upplevelse 



Atmosfär 



Detaljer 

Känslor 



Unik 



Stämning 



Sinnen 



Njutning 



Deer Mountain Golf AB 
Vallda Golf AB 
Sålda Aktier 900 
Juniorer 200 
18 hål 
Range  
Övningsområde 
100 Ha 
Martin Hawtree 
Rödsvingel 



Vallda ska med små medel och  
genomtänkta insatser hålla en  
rödsvingelbana av hög klass 



Förväntningar 



                                                 

Mål 



 
Engagerar 
Mening 
Riktning 
Fokuserar 



Ett mål ska vara konkret, specifikt, mätbart och tidsbestämt 



Målet ska vara möjligt att påverka 



Mål ska vara realistiska 



4. Utmärkt. 100% av målet 

3. Mindre avvikelse. 90-100% av målet 

2. Avvikelser. 80-90% av målet 

1. Stor avvikelser. 70-80% av målet 









 

En strategi för att nå målen är en förutsättning för att kunna  

planera och budgetera. 



Strategi 



Förstå att det är miljön som påverkar gräset 



Förstå hur olika gräs reagerar på olika påtryckningar 



Rätt sak vid rätt tid och i rätt mängd 



Utveckling 

Finish 

Hållbarhet 







Krypven 

Vitgröe 

Rödsvingel 

Störning Stress 

Konkurrens 



Gödsel, mitten maj till och med augusti 

Luftning, mitten maj till och med augusti 

Borstning, mitten maj till och med augusti 

Dressning , april till och med september 

Bevattning, vår sedan sparsamt 

Vätmedel , början av maj och vid midsommar 





Green 
 

Klipper tre till fyra gånger i veckan 

Klipphöjd, 5,5 till 7 mm 

Ytorna borstas en till två gånger i veckan under försäsongen 

Vältar en till två gånger i veckan 

Luftar med solida pinnar var tredje vecka maj till augusti  

Dressar 5 gånger, totalt sex till sju millimeter 

Flytande gödsel, totalt 40-60 kg kväve 

Stödsår i augusti 

Vätmedel i maj och juni 

Vitgröe plockas vid behov 

Nedslagsmärken lagas vid behov 

Järnsulfat under hösten mot mossa 

Hål flyttas fem dagar i veckan 



Tee 
 

Klipper en gång i veckan 

Klipphöjd, 12 mm 

Luftar med solida pinnar var tredje vecka maj till augusti  

Dressar tre gånger, totalt sex till sju millimeter 

Flytande gödsel, totalt 60-80 kg kväve 

Stödsår i augusti 

Hjälpsår två gånger i veckan 

Vätmedel i början av maj 

Klot flyttas fem dagar i veckan 



Fairway  

 

Klipper var sjunde till var tionde dag 

Klipphöjd, 15 mm (20 mm) 

Gödslar med NHSO4 

Luftar två gånger under juni och juli 

Dressar fem millimeter i juli 

Ogräs besprutas i början av maj 

Uppslagen torv lagas med mullsand och frö 

Fairway har aldrig vattnats 

Stödsår vid behov 





Wild-life habitats 
Historia och tradition 
Signum greenområden 



European Turfgrass Laboatories 

Drängrus (två sorter) 
Green- teemix 
Sand dräntopp 
Sandcaping 
Green- teedress 
Fairwaydress 
 
Godkänner sortval fröer 
Förslag ingrowing 
 
Bollplank 

George Shiels 







Ingrowing 

























Golf ska spelas på gräs, inte på färg 



Om du tvekar. Gör då inget 



Ha is i magen 



Gräs överlever. Annars hade hela jorden varit en öken 



Arbeta endast vid behov 



Lite näring och lite vatten 
 
 
Mindre tillväxt, mindre filt 
 
 
Färre skötselinsatser 
 
 
Bra ekonomi 
 
 
Lite miljöpåverkan 





Krypven Rödsvingel 

4 1 



Greenkeeping 



Greenkeeping 

Golf 
Skriva 
Teoretiska kunskaper 
Gröna fingrar 
Intresse 
Fåfänga/stil 
Ambitioner 
Förekomma 
Erfarenhet 
Arkitektur 
Informera 
Presentera 
Rapportera 
Målbeskrivningar 
Strategier 
 

Planer/planering 
Pedagog 
Struktur 
Projektledare 
Föredöme 
Ödmjuk 
Tuff 
Förhandlare 
Ekonom 
Coach 
Noggrann 
Social 
Arbetsledare 
Motivera 
Ha kul 



3,5% 




