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Nyhedsbrev nr. 9/2018 
30. maj 2018 

 

Kontoret og shoppen: 

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

som vi plejer. 

Lørdag er der World Golfers turnering, skynd jer at melde til. Gå ind på deres hjemmeside: 

greentime.dk og følg visningen. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Vi har været ude og klippe mere rough med vores nye ventrac. Den lever op til vore 

forventninger og gør et godt arbejde. Vi vil løbende henover sæsonen regulere rough efter 

behov/ressourcer. 

 

 
I gang med rough på hul 3.       out of bounds hul 17 

 
Vi har fået lagt gas ud mod muldvarpe. Det er den mest effektive 

måde og generer mindst mulig. Der er sat flag som advarsel (lad vær 

med at grave). Flag fjernes efter 48 timer. 

 

Sådan ser ”muldvarpeflag ud” 

 
Vi har også været ude og skifte/reparere sprinklere som ikke virkede 

efter hensigten. Nu venter vi bare på lidt mere normale vejrforhold 

med bare en smule regn i ny og næ. 
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Vi fik 5 mm natten til tirsdag. 

Nu har vi klippet i meget sand efter propning af green 7, 9, 16 og putting. Nu ser det ud til, at 

det er arbejdet ned i green. Vi slebet vore klippeled og på lørdag klippes greens med helt 

skarpe klippeled – glæd jer til det. 

Desværre er Karsten kommet til skade på jobbet og har brækket et ribben. Det betyder, at 

han er sygemeldt i nogen tid. I den tid må vi andre give den gas. 

God bedring til Karsten. 

 

Pro’en: 

Lørdag d. 2 juni er der 2 kurser at vælge imellem 

 

Der er igen det populære driver kursus fra kl 09.00-10.30. Der er 4 pladser på holdet. Pris per 

deltager 300 kr 

 

Ind og I kursus. Vi ser på hvordan du kommer ind og i fra 15 meter fra green, ved at træne 

chipping og putting. Find den nemmeste løsning. Lørdag fra 11.00-12.30. Der er 4 pladser på 

holdet. Pris per deltager 300 kr. 

 
Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Fredag har vi 2 store arrangementer, så der vil være begrænset menukort. 

  
 

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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