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Kontoret og shoppen: 

HUSK at sige tillykke til Alf – han fik overrakt sit diplom fredag d. 16. september, og kan nu 

kalde sig greenkeeper. Da sæsonen ligeså stille går på hæld, sker det også med nyhedsbrevet. 

Det vil fra denne uge kun komme ca. 1 gang om måneden, så vi samler sammen. 

I forbindelse med restauranten, arbejder vi stadig videre. Men som tidligere skrevet, skal vi 

have en løsning som kan holde mange år frem. 

Husk at melde jer til Løvfaldsmatchen som foregår søndag d. 2. oktober. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Husk at hvis man booker en meget tidlig tid så kan man løbe på greenkeeperne, da vi ikke kan 

starte så tidlige som hidtil. Vis hensyn – det gør vi også, men en gang i mellem skal vi bare 

være færdige før vi kan flytte os. 

Vis nu noget respekt for vore FÆLLES værdier. 

 
Her ses afspærring af stien ved hul 2. 

Det er jo ikke uden grund, at vi afspærrer et område. Det netop tilsåede område venstre for 

green 2 kræver fred og ro så det nye græs kan komme. Det er flere gange observeret, at folk 

ikke respekterer afspærring og går gennem rough-området og fjerner snoren.  

Nu er klubmesterskabet overstået og vi begynder, at tage vore forholdsregler for efterårets 

komme. Det gamle ordsprog – rettidig omhu gælder bestem i vores branche. Vi har set de 

første svampeangreb i vores greens, så vi har været ude og give noget plantestyrkende, 

mangan, efterårsgødning, jern mm. Det gør, at greens i en kort periode kan se ”sorte” ud, 

men det fortager sig. 

 
Her ses green 10 efter behandling. 
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Den rettidige omhu gælder også hvor langt vi bør klippe vores græs ned. Vi har netop hævet 

klippehøjden på greens fra 3,5 mm til 4 mm. Det er ikke naturligt, at noget skal klippes så 

langt ned, så her til efteråret vil vi langsomt hæve klippehøjden for, at give græsset ro. Det 

gør også, at vi fremadrettet ikke har så hurtige greens, men vi vil stadig arbejde med 

jævnheden. Vi vil løbende også hæve klippehøjde på fairways mm. Dette sker fra omkring 

starten af oktober. 

 
Her ses Alf i gang med at justere klippehøjden på greenklipperen. 

Vi har også netop eftersået vores mest sårbare greens – 6,7,13,16,17 og putting. Dette er 

nødvendigt for, at give noget nyt ”genmateriale” til greenen. 

 
Her ses greenoverfladen på hul 16 efter eftersåning. 

Vi bestræber os på, at rulle greens efter sådan en behandling. 

 
Vores såmaskine i aktion. 

 

 



 

 
 

Hylke Møllevej 2 
DK-8660 Skanderborg 

Tlf.: 8653 8688 

www.skanderborg-golfklub.dk 

Pro’en: 

Lørdag d. 1 oktober kl. 10-13 er der udsalg på demovarer fra Cobra. Hardy fra Cobra kommer  

og sætter alt udstyret frem. Vi sælger alle varer der har været med rundt i landet ved 

demodage til 50 % rabat. 

Der er jernsæt, drivere, fairwaykøller og wedges Det hele foregår på rangen hvor du kan prøve 

køllerne så kom og gør et kup Hvis du er interesseret i at komme så send en mail til 

info@jngolf.dk.  

Hvis der er for få tilmeldte forbeholder vi os retten til at aflyse. 

 

Restaurant Drive: 

Lørdag er der fyldt godt op i restauranten, om formiddagen har vi brunch i den bagerste del af 

restauranten. Juniorerne vil bruge den forreste del i forbindelse med deres afholdelse af 

generationsmatch. Dog er det stadig muligt at købe mad og drikke varer i Drive Inn. 

Søndag er restaurenten optaget af barnedåb indtil midt på eftermiddagen. Der vil også være et 

lille selskab i vores a la carte rum. Dog vil det være muligt at sidde i den almindelige 

restaurant om aftenen. Her vil også begynderne sidde til deres afslutning. 
 

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 
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