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HUSK TILMELDING TIL PINSEMATCHEN MANDAG D. 5. JUNI. 

 

Kontoret og shoppen: 

Nu kom der endeligt godt vejr, og det betyder heldigvis flere folk på banen. 

Som i sikkert allerede ved, kommer Made In Denmark til Silkeborg i 2018. Det betyder at vi i 

Skanderborg skal have en hel masse greenfee spillere/spisende gæster i den periode. Hvis i 

har ideer til tiltag som kan give endnu mere i kassen, så lad os høre om det. Send en mail til 

kontoret, så kigger vi på det. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så kom der da lige gang i væksten. Normalt tømmer vi kasserne på greenklipperen efter hver 

2. green. I sidste uge tømte vi 2-3 gange pr. green, det er godt for vore greens. Det har også 

gjort, at vi langt om længe kunne åbne putting green. 

 
Putting green nyåbnet/klippet 

Vi er også gået i gang med, at udvide vores ”blomstereng” som vi startede på sidste år. Den er 

ved roughområdet ved 1. tee. Vi har klippet hele området ned og der hvor der ikke var 

blomster sidste år bliver der fræset og sået nye blomster. 

 
”blomsterengen” som er klippet ned. 

Vi prioriterer også pay and play banen op i år. Der er sat nye tee-klodser op, der er sat 

bord/bænkesæt ved tee 5, vi har også netop placeret en af vore nye flotte bænke ved hul 1. 

Inden længe vil der også komme 2 boldvaskere op på banen. Vi håber disse vil gøre oplevelsen 

af pay and play banen bedre. 
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Ny bænk ved hul 1 på pay and play. 

Der er netop plantet 100 fjeldribs-planter langs stien op til tee 7(det var Tage og Kisser der 

stod for arbejdet – tak til dem). Der bliver også etableret afspærring, så der er absolut ingen 

gennemgang fra green 6 over hul 9 mere (har aldrig været tilladt). 

 
Pro’en: 

Der er fortsat god tilstrømning af prøvemedlemmer. 

Kristihimmelfartsdag er der ingen begynder eller 36-54 træning. 

Der er resten af maj tilbud på de lækre superstroke puttegrips. Normalpris 299, Tilbudspris 

249. 

Du kan som altid få din egen driver testet mod en ny model fra Cobra. Det er gratis og foregår 

med flightscope så du kan se data på forskellen. Book tid for at teste 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Husk tilmelding til BBQ aften på fredag fra kl. 17-19. 

 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


