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Kontoret og shoppen: 

Som i sikkert ved, har vi i juli måned tilbud på spil & spis til kr. 159,- 

Spred det rundt til venner og familie, også gerne på facebook eller andre sociale medier. 

Og så skal der lyde en stor tak til medlemmerne. Mandag var bestyrelsen rundt på banen, og 

der var stort set ingen nedslagsmærker på greens. 

Resten af juli måned vil der ikke være nyhedsbreve pga. ferie. 

Vi har lige fået et parti ”Stormpants” hjem til damer, før 799,- nu 499,- (også 20% ekstra 

nedsat), først til mølle. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så er der ferietid hos greenkeeperne. Alf er på ferie og Kim er netop stoppet i praktik, Det 

betyder så, at vi er 1 ½ mand mindre i sommerperioden. Vi knokler alt hvad vi kan for til 

stadighed at levere en fin bane til jer, men vi kan selvfølgelig ikke nå det samme. 

Vi har netop været ude og prikke greens (tirsdag og onsdag). Dette gør vi for, at greens kan få 

et godt rodnet. Der er en hård belastning og komprimering på greens. Vi giver rødderne luft og 

mulighed for bedre vækst ved luftning. Det er nødvendigt, men vi prøver i videst mulig omfang 

at rulle greens bagefter, så effekten på spil bliver minimal. 

 
Prikkeren ved green 14, 

Vi er plaget af muldvarpe over hele banen. Karsten er begyndt, at bekæmpe disse med gas. 

Når i ser et lille orange flag i et muldvarpeskud, så betyder det, at der er lagt gaspiller ud. 

 
Her ses ”muldvarpeflag” ved green 6 på pay and play. 

Der er nogle spillere der har henvendt sig og fortalt om bjørneklo ved green 15. Jeg har været 

skeptisk overfor dette, da jeg har kæmpet med bjørneklo på min tidligere bane og ved 
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hvordan en kæmpe bjørneklo ser ud. Vi har haft kommunens biolog til, at kigge på dem. Det 

er ikke kæmpe bjørneklo, men kåltidsler. Vi har slået nogle af dem ned, da vi var i tvivl om det 

var bjørneklo. Men kåltidslerne er ufarlige. 

 
 

Pro’en: 

Der er pause i begyndertræningen her i juli måned. Vi starter op igen onsdag d. 26 juli og 

fremefter. 

På lørdag d. 8 juli er der driver kursus på driving rangen fra kl 09.00 - 10.30. Du lærer hvorfor 

bolden flyver som den gør og hvordan du fikser det. 

Pris per deltager er kr. 300 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

Juniorerne havde i weekenden en super camp med masser af træning og mange reguleringer. 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Pga. julitilbuddet har vi rygende travlt, og det er dejligt. 

Vi har også fået ansat det personale vi skal bruge, så tak for jeres hjælp. 
 

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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