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Nyhedsbrev nr. 7/2018 
16. maj 2018 

 

Kontoret og shoppen: 

Har i set vejrudsigten 2 pinsedag, turneringsudvalget har bestilt 20 grader med svag østlig 

vind til Pinseturneringen kl. 09.00 den 21 maj 2018. Der er stadig ledige pladser, sidste 

tilmeldingsfrist er fredag den 17. maj 2018 kl. 18.00. Sponsorer er Amalie og Kvickly 

Skanderborg, som leverer fine præmier. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så har vi været i gang med, at sprøjte mod ukrudt på fairways, first m.m. Der vil gå ca 4-6 

uger før vi ser effekten. Midlet vi må bruge er mod bellis, mælkebøtter og andet tokimbladet 

ukrudt. Det er vigtig, at holde ukrudtstrykket nede, så vi ikke drukner i ukrudt. Det var en lang 

mandag og aftenen/natten blev taget i brug for, at blive færdig. 

 
Her er vi i gang med, at sprøjte. 

I denne uge har vi gang i vores Ventrac. Vi har fjernet gyvel foran herre tee på hul 10 og den 

er også i gang med, at fjerne bundvækst i lunden ved 16-17 og 18. Der vil også blive taget 

rough alt efter tiden. 

 
Simon ved hul 16 og fjernet gyvel herre tee 10. 

Banen er lidt tør, men vi får lavet vandingen torsdag og vander på livet løs. 
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Pro’en: 

Der er ingen begynder træning mandag d.21 maj da det er 2. pinsedag. 

 

Der er stadig et par Herre Max drivere på tilbud i shoppen til 1500 kr. Normalpris 1999. 

 

Vil du gerne have et forløb af lektioner kan du købe 5 lektioner for 1100 kr. 

 

Har du noget det hæmmer dig i forhold til at spille golf så book en behandling. Se mere på 

jesperlassennielsen.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Husk vi fortsætter med vore super tilbud om 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 ????? 
 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


