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Kontoret og shoppen: 

Så er vi nået hen i den første efterårsmåned, men banen er stadig i rigtig god stand. 

Som jeg har skrevet i de sidste nyhedsbreve, er der stadig åben for tilmelding til 

klubmesterskabet 2016. Så kom bare de sidste. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Vi må sande, at efteråret kommer snigende trods et super sensommervejr. Vi konstaterede, at 

svamp (som er vores greens værste fjende) kom snigende ”som en tyv om natten”. 

 
Her ses svampeangreb på forgreen hul 18. 

Det er i denne fugtige årstid svampen ligger på lur. Der er næsten altid morgendug, som 

sjælden tørrer helt væk i løbet. Det vi som golfspillere kan gøre for, athjælpe med at 

holde svampen væk er, at rette vore nedslags-mærker op. Et mærke der ikke rettes op 

efterlader et stykke bar jord, som giver mulighed for svampen at få fodfæste. 

I sidste uge fik vi lavet ”renden” foran green 5. Efter vores store drænprojekt i foråret var der 

ikke kommet græs alle steder. Vi har derfor skåret rullegræs på øvebanen og lagt dette. 

 
Her ses hvor vi har skåret rullegræs 

Vi prikler greens over tre dage (tir-ons og torsdag) i denne uge. På den måde generer vi 

mindst muligt spillerne. Greens rulles efter prikling så er spilleoverfladen intakt igen. Vi skal 

huske på, at der er plejetiltag der er nødvendige. Vi kan ikke have gode/sunde greens på 

overfladen hvis det neden under ikke trives. Prikling gør, at vores rødder bliver styrket. 

Endvidere har prikling også en positiv indvirkning mod svamp, da jorden ventileres godt og 

dermed er mere tør. 
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Her ses Michael i gang med at prikle. 

Vi har lige topdresset de mest udsatte af vore tee-steder. Det drejer sig om de teesteder hvor 

man slår med jern. Her eftersåes og der jævnes med en speciel humus-baseret topdressing. 

Hvis vi ikke sørger for at topdresse jævnligt vil vore teesteder hurtigt ligne en krigszone. 

 
Her ses Bjarne i gang med at jævne topdress ud på 15. herre tee. 

 

Pro’en: 

Sæsonen går mod sin afslutning men der er stadig mulighed for undervisning indtil slut 

oktober. 

Det kommer igen i år til at køre Fit Til Golf. Der kommer tilmelding ud i denne uge 

Vi skubber de sidste begyndere ud på stor bane så vi kan få alle gjort færdige i denne sæson 

 

Restaurant Drive: 

Fredag er der juniormatch, så de vil være i restauranten fra ca. Kl. 19:00. 

Ellers er der ikke andre arrangementer i løbet af weekenden, der vil påvirke jer golfspillere.  

Husk at det er muligt at bruge jeres jetoner indtil d. 30/9-2016. Herefter vil resten blive 

udbetalt. 
 

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 


