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Kontoret og shoppen: 

Klubmesterskabet i weekenden får deltagelse af næsten 80 spillere, det er rigtig dejligt. 

I forbindelse med klubmesterskabet er der udsalg i shoppen, se den tidligere mail, med de 

fantastiske tilbud. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Sikke en sensommer. Det er sjældent, at vi oplever sådanne temperaturer på denne årstid. 

Det er bare med, at komme ud og nyde banen i det flotte vejr. 

Vi i gang med, at trimme banen op til vore klubmesterskaber. Vi giver den ekstra meget gas 

med greens i denne uge. Vi har fået slebet vores klippeled op på greenklipperen, så vi får et 

bedre klip. Vi ruller dagligt for, at gøre greens mere jævne og hurtige. Det er ikke kun spillere 

der deltager i klubmesterskaber, der vil mærke denne optimering – det vil alle op til og efter 

mesterskaberne.  

 
Der er travlhed på greens. Bjarne klipper og Michael ruller. 

Vi prøver igen, at få gang i det dårlige græs til venstre for green 2. Vi har priklet området og 

nu bliver der lavet en blanding af muld, organisk gødning og græsfrø i en cementblander. 

Dette skulle give de bedste vækstbetingelser. Området vil være afspærret i en længere 

periode. 

 
Her ses området ved green 2 efter vi har priklet. Det ser skidt ud. 
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Vi har også repareret et stort hul foran tee 2, dette område var et stort hul og dette er nu fyldt 

op og er indtil videre spærret. 

 
Her ses Jan i gang med reparation foran tee 2 

Så bliver det hverdag igen i greenkeeperteamet. Bjarne og Jan stopper efter 4 uger hos – de 

har virkelig gjort en forskel – TAK til dem. Alf kommer tilbage efter 4 ugers skoleophold. 

 

Pro’en: 

Der er udsalg på Cobra produkter. Der er et lækkert sæt nem spilbare jern og køller. Driver, 

hybrid, jern, bag og putter. Før pris 9995, Nu kun 5500. Godt sæt du kan have i mange år 

Der er også fortsat Cobra puttere på lager. Før pris 1299, nu kun 699,-. Ved køb af putter får 

du en gratis puttelektion med i prisen. 

 

Restaurant Drive: 

Fredag er der companyday som vil være i restauranten. Det er selvfølgelig stadig muligt at 

sidde i baren samt på terrassen ud mod parkeringspladsen, indtil restauranten er tom. 

Lørdag og søndag er der klubmesterskab. Der vil blive lavet et specielt godt tilbud på mad og 

drikke. Tilmeldingssedlen til dette, vil ligge på kontoret hvor du får udleveret sit scorekort. Vær 

opmærksom på at hvis mange vælger fra menukortet når man kommer ind kan der forlænge 

ventetiden. Derfor hvis nogle vil have noget fra menukortet skriv det venligst også på sedlen 

samt hvad tid du starter. På den måde kan vi sørge for det er klart og mindske ventetiden 

mest muligt.  
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant Drive: Rasmus Haagemann og Mads Dippel 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


