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Kontoret og shoppen: 

Så er Klubmesterskabet 2017 slået op i golfbox. Skynd jer at tilmelde jer, det plejer at være 

en hyggelig, men også spændende weekend. 

Nu er juli overstået og vores ”Julitilbud” har været en fantastiske succes. Vi har haft 1500 

betalende greenfee spillere igennem og mange har været der flere gange. 

Vi har ledige enkelt- og familieskabe, dog alle for oven. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så er sommerferien ved at være forbi for de fleste, vi er dog stadig ”ferieramte” hos green-

keeperne. Karsten har ferie i uge 32 og Michael i uge 33. Så skulle vi være oppe på normalen 

fra uge 34 – og dog! Jeg (Henning) tager 4 uger på Greenkeeperskolen (Sandmoseskolen) 

hvor jeg skal lave min fagprøve.  Det betyder, at staben er reduceret til 3 mand til og med uge 

37. Dette gør, at vi stadig knokler r…. ud af bukserne for, at følge med. Hvis der er nogle 

der vil give en hånd  med, så er der altid nogle opgaver at tage af. Kontakt blot Stig 

eller Henning 

Der er god vækst i græsset og som det plejer har morgenduggen meldt sig som den altid gør i 

august måned. Det giver også en del afklip/klatter, men det gælder også alle andre baner. 

 
Fairway hul 2 med klatter 

Så fik vi åbnet vores vores øveområde. Der er anlagt en ”target green”, nyt teested og til 

efteråret når ressourcerne er til det bliver der også lavet en flad bunker mellem tee og green. 

Vi håber, at mange vil benytte området og vi sammen vil passe på det. Både tee og 

green er stadig forholdsvis ny anlagt og dermed stadig lidt sårbare. 

 
Ny øvegreen med nye flag og flagstænger. 
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Det kan godt være nogle der har bemærket nogle røde pletter i græsset. Det er en svamp der 

hedder rød tråd. Den kommer ikke ind på greens, men holder sig til de øvrige områder. Det er 

en for årstiden typisk svamp og den gør ikke nogen skade og forsvinder af sig selv. 

 
Rød tråd i semirough. 

 

Pro’en: 

Begyndertræningen er i fuld sving efter sommerferien. Der kommer fortsat lidt nye til så det er 

dejligt 

Juniorerne er også i fuld sving igen 

Vores elitehold skal alle i kamp i kommende weekend og der er stadig masser at spille for. 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

I sidste uge kunne man deltage i en Facebook konkurrence, hvor man skulle gætte hvor meget 

mel, der blev brugt til at bage Club Sandwich i juli måned. 
Det var skønt at se, deltagelsen var så høj! 
Vinderen af vores konkurrence, hvor præmien var et gavekort på 500 kr til restauranten, er 

udtrukket og vi ønsker derfor Birthe Broch et stort tillykke. 
Følg med i nyheder i restauranten, såsom vores kommende menukort. Link: 

https://www.facebook.com/skanderborgsoe/ 
 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 

https://www.facebook.com/skanderborgsoe/

