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Kontoret og shoppen: 

I næste uge har vi besøg af 5 golfjournalister fra Tyskland, Holland, England, Norge og 

Sverige. De kommer for at se ”Golf Gudenaa” banerne, og forhåbentlig få vores baner positivt 

omtalt i deres respektive lande. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Der er travlhed hos greenkeeperne. Vi har denne uge fået lavet finish på Rhododendron-bed 

bag green 18 og ved gravearbejde venstre på hul 3, her er rettet af og sået. Ved de nye træer 

på hul 3 har vi fået fyldt jord på og sået græs. Det er meningen på sigt, at det kun er lige 

omkring træer der skal være ”bed” resten skal være græs. 

Der er kommet god gang i vækst på greens. Vi kan ikke gå for hårdt til dem endnu 

(vertikalskæring) men inden længe starter vi også på dette og det gir hurtigere greens. Vi 

ruller vore greens hver anden dag og det gir både hastighed og jævnhed. 

Vi er rigtig uheldige med vores vand for tiden. Først går vore pumper (er nu skiftet), sidenhen 

har lynet slået ned i vores elektronik i pumpehuset. For at det ikke skal være løgn så har vi 

fået et hul i vores sø/reservoir på hul 1. Men vi er fortrøstningsfulde og får styr på tingene. 

 
Hul i sø/reservoir 

De næste punkter vi kaster os over er sprøjtning mod ukrudt på faaiways m.m. Vi venter bare 

på noget godt vejr med vindstille vejr. Så vil vi gerne i gang med vores rabatklipper og ordne 

søkanter, klippe ved out of bounds pæle. Inden længe skal vi også have gødet de fairways der 

hænger lidt. 
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Mælkebøtter i fuld flor. 

 

Pro’en: 

Vores 3 danmarksturneringshold har været i gang i weekenden. 

2 sejre til seniorholdet, 1 sejr og et nederlag til veteraner og 2 nederlag til herreholdet. 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Husk vi starter med vore super tilbud på fredag, info kan ses på facebook og vores 

hjemmeside. 
OG KUN til vores medlemmer har vi stadigvæk vin til to go, American Wings 6 fl. til KUN 599,- 

(vin som ikke kan købes i supermarkeder) Gave ide ????? 
  
Vi har utroligt dejligt travlt her og mangler derfor personale, så hvis du/I kender nogle som 

kunne have interesse i at arbejde i Restauranten eller evt. selv har, så kontakt os gerne. 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


