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Kontoret og shoppen: 

Husk næste match: Restaurant Skanderborg Sø Open 2018, d. 3. juni. Tilmelding via golfbox 

som vi plejer. 

Som alle sikkert ved, træder den nye persondatalov i kraft d. 25. maj 2018. Skanderborg Golf 

Klub er også underlagt denne forordning, og vi er i fuld gang. Læs mere på vores hjemmeside 

under medlemmer/persondatainfo. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Man må ikke sige det – MEN nu kunne banen godt tåle lidt regn. Det er helt vildt med det 

fantastiske sommervejr vi har i maj. Vi har ikke haft nogen nævneværdig nedbør siden 

tordenvejret den 30. april.  

Vi har bøvlet med vandingsanlægget og 2. pinsedag var der tekniker på arbejde og fandt og 

udbedrede fejlen. Nu vander vi på livet løs. Vi har almindelig vanding om natten og vander 

hvor vi kan komme til det om dagen. Vi holder tørken fra døren, men der skal noget regn til 

før det bliver helt godt. 

 
Vanding i gang på fairway 10 

Vi har været ude og tage propper op på hul 7, 9, putting green og bagerste del af green 16. 

Disse greens var kommet lidt skidt ud af vinteren og trængte til lidt hjælp. I forbindelse med 

propning er der gødet i rødderne, eftersået og dresset. Vi forventer at kunne se det første nye 

græs indenfor 14 dage og greens vil få det bedre og bedre. 
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Propper taget på green 16 

Vi har også fjernet rough med vores ventrac på ca. halvdelen af banen. Vi synes det er med 

godt resultat og vil fortsætte ved først kommende lejlighed.  

Vi kom ikke ud med vores rabatklipper i sidste uge p.g.a. maskinnedbrud, vi satser på at 

komme i gang denne eller næste uge. 

 

Pro’en: 

Golf er svært og gamle slidte grips gør det ikke nemmere. Der er nye grips på lager.  

Der er 2 varianter at vælge mellem:  

Standard grip kr. 80 monteret 

Golfpride New Decade som de bedste spillere ofte benytter 120 kr. monteret 

 

På 1. tee kan jeg se mange der kæmper med ikke at slice driveren. Book en lektion og få lidt 

bugt med slicet eller hvad du døjer med 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Husk vi fortsætter med vore super tilbud om fredagen, 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 


