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Kontoret og shoppen: 

Husk vores pinsematch, det er stadig muligt at tilmelde sig denne. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Det er rigtig træls når andre ikke respekterer klubbens regler og andre folks arbejde. Som i 

alle ved har vi haft hærværk på vores nye hegn ved stien op til tee 7. Det midlertidige hegn er 

trådt ned og der er nogle der er vadet direkte gennem vore nye fjeldribs. Vi tror og håber ikke, 

at det nogle af vore egne medlemmer der har gjort dette, men nogle ubesindige greenfee 

gæster.  

Der vil blive holdt øje med området og skulle vi bemærke medlemmer der går 

gennem hegnet vil bagmærke blive inddraget og overdraget til bestyrelsen, så må de 

tage stilling til konsekvens  - karantæne/eksklusion. Skulle det vise sig at 

greenfeegæster gør det vil de blive bortvist 

 
Her ses bed og det nedtrådte hegn. 

Nu til noget mere positivt. Vi har i mandags kryds vertikalskåret vores greens for første gang i 

år. I princippet så fjerner vi dårligt græs, ukrudt m.m. Dette skulle gerne gøre vore greens 

hurtigere og jævnere. Vi fjerner så meget materiale, at vi fylder en af vore transportvogne på 

2-3 greens. Herefter klippes green og her fjernes yderligere materiale. 

 
Her ses Kim og Alf i gang med at tømme på green 9. 

Vi har også plejet green 7 og øverste del af green 9. Disse har lidt meget efter vinter-skader. 

Disse er prikket og der er fyldt zeolit i hullerne. Dette er et vulkansk materiale, der kan 

opsamle affaldsstoffer i vækstjorden og rense nedbør/vand. Det skulle styrke disse. 

Vi behandler også vore greens mod gåsebillelarver. Det er dem krager og råger går og graver 

efter i greens. Vi håber det kan fjerne fødekilde og dermed interessen for vore greens. 
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Pro’en: 

Når man ser på spillere der slår ud på 1. tee er der mange der kunne have gavn af at blive 

bedre med driveren.  

Derfor er der driverkursus på lørdag d. 3. juni fra kl.09.30-11.00 Du lærer hvor i slagfladen du 

rammer lige nu og hvor det er mest hensigtsmæssigt at ramme, samt hvorfor bolden flyver 

som den gør. Døjer du med slice så retter vi op på bananflugten til højre 

Pris per deltager kr. 300.  

Du kan se et lille tip til driveren her : https://www.youtube.com/watch?v=vtY5tyv8KUU 

Der er også mulighed for at blive bedre med putteren d. 3. juni. 

Jeg holder puttekursus fra kl 11.30-12.30. 

Her lærer du om slagfladekontrol, greenlæsning og rutiner der kan hjælpe dig til at blive en 

bedre putter Pris per deltager kr. 200 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Husk vores fællesspisning på fredag d. 2. juni mellem 17 og 19. Temaet denne gang er 

amerikansk mad. Skynd jer at melde til på tlf. 64632840. 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 
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