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Kontoret og shoppen: 

Fra torsdag d. 5. maj lægger vi ikke op mere. Del gerne med jeres medspillere. 

Vi er ved at lægge sidste hånd på Jubilæumsugen (uge 25) – der kommer program snarest. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så kom varmen. Nu kommer der snart gang i alt vores græs. Der kommer desværre også 

gang i ukrudt (bellis og mælkebætter). Vi vil selvfølgelig bekæmpe ukrudt så meget vi må 

efter de stramme regler for sprøjtning på golfbanen. Vi håber på, at et nyt supermiddel mod 

ukrudt bliver godkendt her midt i maj måned. Med dette middel kan vi bekæmpe alt ukrudt på 

banen, da det har en noget lavere belastning på miljøet (det er kun 1/30 så belastende som 

vores nuværende). Hvis godkendelsen ikke kommer må vi ”nøjes” med vores gamle middel og 

kun bekæmpe pletvis. 

Vi regner med, at sænke klippehøjderne i næste uge, da græsset kommer i god vækst med 

varmen. Det betyder, at greens klippes i 3,5 mm, teesteder 12 mm, fairways 12 mm. Det vil 

give lidt mere fart i greens. 

Vi har været ramt af en langtidssygmelding i vores stab. Det betyder, at vi må prioritere 

opgaverne. Vi kunne godt bruge nogle frivillige, der vil fjerne ukrudt under bænke og 

andre små-opgaver. Skulle du have lyst til, at hjælpe kan du kontakte chefgreenkeeper 

Henning Nissen på banen eller på mobil 22349940. Der stilles selvfølgelig nødvendig 

værktøj/redskaber til rådighed. 

Vi har investeret i nogle flere ”skræmme-spurvehøge” og håber de kan jage krager/råger væk 

fra vores fairways m.v. 

 

Pro’en: 

Kristi Himmelfartsdag er der ingen begyndertræning. 

Der er fortsat pladser på allround kurset på fredag d. 06.05 fra kl. 09.00-11.15. Vi gennemgår 

chip, pitch, bunker og lange slag. Pris 300 kr. 

Der er åbent for enkelt lektioner lørdag morgen. 

Der er også stadig mulighed for at få en drivertest. Test din driver mod de nye fra Cobra. Det 

er gratis 

 

Restaurant Drive: 

Torsdag er der fyldt med konfirmation i det store lokale. Om aftnen er der et lille selskab i 

vores a la carte rum, dog er det stadig muligt at sidder der. Til de herre der kommer ind og 

spiser beder vi om der bliver fyldt op i Drive Inn (baren) før man sætter sig ind i a la carte 

rummet. 

Lørdag aften er der selskab i den bagerste del af restauranten, men dette er ikke noget der 

ellers vil påvirke golfspillerene. 

Søndag er der konfirmation i det store lokale, det vil dog stadig være muligt at købe mad og 

drikkevarer i a la carte rummet og Drive Inn. 

Bare lige som en reminder er vores åbningstider som følger: 

Tirsdag - Lørdag : 12 - 20 

Søndag - Mandag : 12 - 17 
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Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant:: Rasmus Haagemann og Mads Dippel 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


