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Kontoret og shoppen: 

I forbindelse med opsamling/indsamling af bolde på driving range, er det ikke tilladt at slå 

bolde hvis den blå snor er sat op foran måtterne. 

Der kommer rigtig mange spørgsmål omkring fremtiden med restauranten. Ledelsen arbejder 

på højtryk med at finde en løsning, men det skal være den rigtige løsning. Alle muligheder 

bliver vendt, og det tager tid. Så der er ikke taget endelig beslutning endnu, men 

medlemmerne bliver selvfølgelig de første der bliver informeret. 

Kom nu ud af busken, der er alt for få tilmeldt klubmesterskabet d. 17.-18. september. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så har vi sendt Alf på skole(svendeprøve) i 4 uger – held og lykke til ham. Bjarne og Jan er 

begge retur i arbejdsstyrken de næste 4 uger. Det betyder også, at vi kan kaste os over nogle 

af de mere krævende projekter. 

Vi har i denne uge netop kryds-vertikalskåret vore greens. Det gør, at der er mindre modstand 

for bolden og dermed bliver greens hurtigere. I dag – onsdag bliver alle greens topdresset – 

dette gør, at de bliver mere jævne og bolden dermed holder sin linie. 

 
Her ses Jan i gang med, at klippe greens efter vertikalskæring. 

 
Her ses Michael i gang med at topdresse greens 

Stig, Jesper, Torben(formand) og flere har også lige givet den en ordentlig omgang på driving 

range. Der er fjernet træer og tyndet ud. Dette har givet en del bolde. 

Vi gøder også fairways i denne uge. 
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Pro’en: 

Der er efterårstilbud på grips. 10% på alle grips. Der skiftes grips fra dag til dag. Husk af slidte 

grips kan påvirke dit spil mere end du tror. 

Kom ind og se udvalget. 

Vi har nu de fleste begyndere igang med begynderturneringerne og der starter også stadig 

nye. 

Der er masser af plads i kalenderen til lektioner, så hvis du slår en hook så skynd dig at book 

:) 

 

 

Restaurant Drive: 

Torsdag aften er der venskabsmatch, så det betyder hele restauranten er optaget.  

Lørdag er der ægteskabsliga, som kommer til at sidde i den bagerste del af lokalet. Dette er 

selvfølgelig ikke noget er påvirker andre gæster i restauranten. 

 
 

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 


