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Kontoret og shoppen: 

Nu starter julimåned med Spil og spis til kun kr. 179,-. Husk at invitere venner og familie med 

ud til en hyggelig runde golf. 

Vi holder også udsalg i shoppen i julimåned – kom og se hvad vi har. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så ser det ud til, at blæsevejret afløses af varm sommer igen. Det giver lidt udfordringer med 

vanding og tørke, men det er ens for alle golfbaner. 

Vi har fået fjernet noget bevoksning ved vore søer bl.a. sø hul 5, hul 6, hul 9 og hul 10. Det 

giver bedre overblik når siv og dunhammer ikke er total dominerende. 

 
Her ses sø hul 6.’ 

Vi har nogle pletter på green 3,6,7,9, 13 og 16 som ikke er kommet over tørkeskader. Vi har 

mandag været ude og efterså disse områder. Det foregår med vores eftersåniningsmaskine. 

Denne skærer små riller i græsset og lægger frø ned i dan korrekte dybde. Nu venter vi så 

bare på, at der pibler græs frem i rillerne. 

 
Såmaskine på green 7. 
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Her ses tydelig rillerne med frøene i. 

 

 

Pro’en: 

Der er ingen begynder træning i juli måned. Vi starter op mandag d. 6 august igen. 

 

Der er fortsat 10 % rabat på nye grips. Kom og få skiftet. 

 

Vi holder vores årlige juniorlejr denne weekend for vores unge spillere, med masser af træning 

og spil 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Nyd vores fantastiske fredagstilbud på terrassen fra kl. 17-20, husk at bestille bord. 

BBQ ben eller Bøf af oksefilet, salatbar, valgfri kartoffel og forskellige saucer til kun 

kr. 119,- 
 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


