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Kontoret og shoppen: 

Vi har rigtig mange grupper/turneringer de næste dage. Men der er stadig masser af plads på 

banen. 

Husk at støtte vores damer i forbindelse med Pink Cup på tirsdag. De plejer at spille rigtig 

mange penge ind. 

På søndag er det også muligt at støtte kampen mod kræft – meld jer til Glad Open og støt det 

gode formål. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så er sommeren skudt i gang med varme og vækst. Vores bane lider under manglende 

nedbør. Vi vander alt det vi kan og bruger nogle nætter 330 m3 vand når vi vander fairways. 

Vi håber på noget nedbør selv om det er træls at arbejde og spille i, men banen trænger til 

vand. 

Greens – de er kommet rigtig godt med. Vi får vore klippeled slebet i denne uge, så vi kan få 

super klippede greens – forhåbentlig allerede til weekenden. 

Vi er stadig i fuld gang med vores øveområde på driving range. Vi er begyndt at klippe græsset 

ned til de endelige højder. Der mangler stadig også, at blive hånddresset og eftersået, da der 

er nogle bare pletter. 

 

 
Nyt teested på øveområde – bemærk de store stakke afklip 

 

Tee 8. Vi er også i gang med, at klippe græsset ned til den endelige højde, Det er en skrap 

kost for græsset, da man normalt kun må klippe 1/3 af græsset af hver gang. I starten har vi 

måtte se stort på dette. Vi er p.t. nede i 20 mm og regner med, at kunne åbne teestedet i 

løbet af 14 dage (evt. med nogle få restriktioner). 

Vi starter også med at klippe søer, vandløb, out of bounds i denne uge. Dette sker med vores 

nye rabatklipper. Vi bliver ikke færdige, men kommer godt i gang. 

 

Pro’en: 

Der er godt gang i vores begyndere. Mange er sendt videre til begynderturneringen og flere er 

færdige med hele forløbet og meldt ind i klubben. Velkommen til. 

Kom og test din driver eller dit udstyr. Se om det kan optimeres. Bestil til på golf.dk eller 

40618853 
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Restaurant Skanderborg Sø: 

Restauranten er kommet rigtig godt i gang og tallene indtil dato, ser fine ud. Tusind tak for 

jeres støtte, håber vi kan fortsætte det gode ”samarbejde” 

 
  

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


