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Kontoret og shoppen: 

Husk at melde jer til Sankt Hans Matchen på lørdag. Det er en åben turnering, så spillere fra 

andre klubber kan også deltage. Det bliver en superhyggelig dag. 

Husk at fortælle alle jeres golfvenner om vores fantastiske Juli-tilbud. 

Spil og spis for kun kr. 179,- 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så er det blevet normal sommer med blandet vejr. Det har vores bane nydt godt af. Det er 

blevet lidt mere grønt. 

Vi kører gødning ud på fairways i dag (onsdag). Der kommer regn og så skal gødningen nok 

gøre det godt for vore fairways. Vi bruger ca. 1,5 tons denne gang og kører lidt mere ud i 

august. 

 
Her er vi i gang med at fylde gødning i gødningssprederen. 

Vi har reduceret rough igen med vores Ventrac.  Denne gang er ”det gået ud over” venstre 

side hul 12, venstre side hul 13, venstre side hul 16 og lunden mellem 16/17/18. 

 
Så kan man finde sin bold på hul 13. 

Nu er den sjældne maj gøgeurt afblomstret. Det betyder, at vi kan buskrydde de steder hvor vi 

ikke må når den står i blomst.  
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Venstre side hul 4 – nu er der mulighed for, at finde sin bold. 

 

Pro’en: 

Der er fortsat 10 procent rabat på nye grips 

 

Juniorerne holder juniorlejr i weekenden d. 30 juni. 

 

Går du og kæmper med ondt i ryg, knæ eller lign så kom ned og få en behandling. Se mere på 

jesperlassennielsen.dk 

 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Vi har stadig få kasser tilbage af vores fantastiske ”American Wings” til kun 

kr. 599,- for 6 flasker – tilbuddet er to go. 

 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


