
2018 antal tidspunkt klipper strøm fra araler m2 åben/lukket areal skole Tilpasninger på områderne
Havrebjerg 2 stk. dag Husqvarna Klubhus 1 7000m2 åben 
Vestermose 2 stk. aften/nat Husqvarna Klubhus 1 7900m2 åben x

Eggeslevmagle 2 stk. dag Husqvarna skur ved banen 1 8900m2 åben 2 stk. håndbold mål skiftes til nye 5 mands mål eller fjernes. 
Støvlebækvej 2 Stk. dag Husqvarna fra klub hus 1 6900m2 åben 2 nye 8 mands mål 

2019
Korsør Atletik 1 stk. dag Husqvarna speaker tårn 1 6700m2 lukket Kabler trækkes i kabelrør via brønde, og over til ladestationen

Krolf ved Skælskørhallen 1 stk. dag Husqvarna skur stadion 1 13907m2 åben Kabel føres langs hegn, og under grusstien over til ladestation
Slagelse Atletik 1 stk. dag Husqvarna fra lys mast 1 8400m2 åben x

Skælskør Stadion 2 stk. dag Husqvarna fra krolf 1 8400m2 lukket Kabler ligges i 30 cm dybde inde i banen af hensyn til vertidræning
2019

Bane 34 1 stk. Nat/dag Big Mow strøm er lavet 2 16600m2 lukket Klipper har kørt test på arealet, så den er klar til forår 
B73 bane 1 2 stk. Nat/dag Husqvarna der er strøm 1 8000m2 lukket Klipper har kørt test på arealet, så de er klar til forår 

2020/2021
Korsør Kampbane og baner ved siden af 3 stk. Nat/dag Husqvarna der er strøm 1 20000m2 åben Der er meget vækst så arealet - tilpasses mellem 16000m2 - 20000 m2. Der skal kun være 1 kabel

SBI mini baner og skråning 2 stk. dag/nat Husqvarna der er strøm 1 6680m2 åben Strøm tages fra brønd ved vandpumpe til tennis. Arealet er med skråninger, så kapaciteten bliver her lidt mere.
Stillinge skole 3 stk. aften/nat Husqvarna der er strøm 2 11655m2 åben X Mål på 5 mands bane skal skiftes (gamel håndbold mål) og et 8 mands med lav ramme.

Slagelse Stadion 2 stk. Nat/dag Husqvarna der er strøm 1 8221m2 lukket Der skal kun være 1 kabel førend der installeres robotter på stadionbanen.
2021/2022

Krolf ved Skælskørhallen 1stk. Nat/dag Husqvarna fra hallen 1 2200m2 åben Test af Big Mow 10.000m2 arael hvor Husqvarna ikke kunne få signal (Husqvarna GPS). Skal prøves.
Nord ved Petanque 1 stk. Nat/dag Husqvarna der er strøm 1 5000m2 åben Dette område er kun hvis det er den tid, som vi mangler i at kunne klippe hele ruten på 1 dag med Trimax.

Kirkeskovskolen 4 stk. aften/nat Husqvarna cykelskur/hallen 2 20.000m2 åben x "Mål problemer" skal være løst helt
Skælskør  Stadion øvrige baner

Boeslunde 4 stk dag Husqvarna strøm fra kunstofbanen 4 35.514m2 åben Her er det først, når der er en klipper, der kan klippe en hel bane ca. 8000m2 
Tårnborg Krolf 2.stk dag Husqvarna strøm fra skur og Hallen 2 18.402m2 åben

Hockeybanen slagelse 1 stk. dag/nat Husqvarna strøm fra hegn 1 6107m2 åben Der er ingen knive på, da den skal bruges til at skræmme måger. Der skal laves en kasse så den ikke bliver skadet af bolde
Skråning ved Skælskør Stadion 1 stk. dag/nat Husqvarna strøm fra hegn 1 lukket Klipper alt andet græs rundt om Stadion banen.

Big Mow

2020 - Parkområder
Havrebjerg 1 stk. dag/nat Husqvarna strøm fra sol fanger 3200m2 åben Havrebjerg bliver testet først med solcelle anlæg, da jeg kører forbi fra arbejde og til arbejde.
Sønderup 1 stk. dag/nat Husqvarna strøm fra sol fanger 1200m2 åben Når Havrebjerg kører uden problemer, skal Sønderup startes op 


