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Kontoret og shoppen: 

Nu har du muligheden for at være med til at sætte dit aftryk på medlemshvervningen i 

Skanderborg Golf Klub. Har du ideer/tanker eller har du arbejdet med salg/markedsføring så er 

det lige dig vi mangler. Vi er i dag kun 3 personer i ”Hverveudvalget” og vil gerne være 6-7. Vi 

holder møde 4-5 gange om året, hvor vi gennemgår diverse tiltag. Så ring eller skriv til 

kontoret, hvis du har lyst og mod på denne spændende opgave. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Denne uges indlæg fra greenkeeperne er en præsentation af medarbejderne, samt en kort 

gennemgang af vore opgaver: 

En golfbane er jo en levende organisme – et område med kontrolleret natur. Vi har ca. 60 Ha 

på vores golfbane. Ca. 40 Ha er under klip. Vi klipper i højder fra 3,5 mm (greens) til ca. 6 cm 

(semirough). Herudover er der et utal af plejeopgaver. Vi prikker, dresser, sætter huller, 

gøder, sprøjter, fælder træer, plejer vandløb, anlægsarbejde (i år - øveområde, tee 8, dræning 

m.m.). Der er mange flere opgaver end nævnt.   Alt dette kræver en stor maskinpark og et 

hav af specialmaskiner. Banen kræver meget af os i sæsonen, med lange arbejdsdage, 

weekendvagter og andet. Vi holder kun 2 ugers sommerferie – da græsset ikke holder ferie.  

Når vinteren melder sig skal vi så holde vores restferie og afspadsering fra sæsonen. Vinteren 

byder også på en del opgaver (anlægsopgaver, naturpleje, servicering af maskiner og meget 

andet.) 

Jeg kan kun sige at jobbet kræver nogle flexible og dedikerede medarbejdere – Det har vi. 

 

Men en ting er sikkert – vi har verdens bedste job 

Greenkeepere 2017: 
 
Ansvarlig for banens stand i samarbejde med Baneudvalget. 

Planlægger og tilrettelægger den daglige arbejdsgang. 

Projektering og planlægning af anlægsopgaver. Deltager i den 

daglige pleje/vedligeholdelse af vores dejlig anlæg. 

Tidligere baner Haderslev og Brundtland Golf Center 

               Henning Nissen 
               Chefgreenkeeper 
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Michael bor i greenkeepergården. Michael afløser 

chefgreen-keeperen når denne ikke er tilstede. 

Michael har ansvar for vores vandingsanlæg.  Michael er 

god i alle maskiner og ”holdets stærke mand” 

Har været på banen i 8 år. 

                  Michael Riis  

       Greenkeeper/førstemand 

 

 
Alf har ansvar for vores store maskinpark som slides 

hårdt i løbet af en lang sæson. Der er altid reparationer 

og servicering.   

 

Har været på banen i 10 år. 

                    Alf Trøster 

         Greenkeeper/mekaniker 

 

 
Karsten klipper normalt alt vores rough i den store 

roughklipper. Han er netop uddannet i 

muldvarpebekæmpelse og er den eneste der må bruge 

gas til dette. 

Karsten er ansat i flexjob og har været på banen i 5 år. 

                Karsten Kolling 

                 Banemedhjælper 
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Kim er i ressourceforløb efter en arbejdsskade. Kim ordner 

greens, bunkers, teesteder samt forefaldende jobs. 

 

                Kim Michelsen 

                  Praktikant 
 

Pro’en: 

Der er mulighed for at få kigget på flere dele af sit golfspil når der er allround kursus lørdag d. 

24 juni kl. 09.00 - 11.30 

Vi gennemgår chip, pitch, bunker og lange slag. 

Pris per deltager 400 kr 

 

Der er samme dag puttekursus fra kl 12.30 - 13.45. 

Her gennemgår vi putteteknik, rytme greenlæsning og træningsøvelser 

Pris per deltager kr. 200 

 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Der er ingen specielle tiltag i restauranten i denne uge. Dog har vi fået lov til at levere mad til 

Hylke’s byfest lørdag og det er vi meget glade for. 

  
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 

mailto:info@jngolf.dk

