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Kontoret og shoppen: 

HUSK vi holder udsalg i shoppen. 

Julitilbuddet kører fint, men der er plads til flere – så husk at invitere familie og venner. 

Vores nye rhododendonbed har det også svært i denne tørre tid, men det har ukrudtet i bedet 

desværre ikke. Så hvis der nogen som har lyst til engang imellem at luge i bedet, så er i 

meget velkommen. Kontakt Stig for evt. hakker, river, trillebør osv. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Intet nyt under solen – bort set fra at den brænder videre. 

Simon/vores lærling er i gang med sit grundforløbsprojekt, som skal besigtiges af skolen inden 

han kan starte på hovedforløb i oktober måned. Projektet er omlægning af vores gamle 

vaskeplads. Han har lavet projektet sammen med Michael. De lægger sidste hånd på projektet 

i denne uge. 

 
Her er Michael og Simon i gang med anlæg af vaskeplads. 

Vi er glade for, at resultat af eftersåning i sidste uge begynder at kunne ses. Der er 

”babygræs” i liger linjer på de forskellige greens. Nu skal det bare have lov til, at brede sig. 

 
Græsset pibler op – her på green 7. 

Vi har mandag i denne uge topdresset og eftersået teesteder. Tirsdag er de blevet gødet, så 

nu skal vi bare holde gang i vandingen. 
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Bjarne i gang med at topdresse herre Tee 6. 

Fra næste uge starter ferietiden hos greenkeeperne. I de næste 5 uger vil have reduceret 

mandskab – det siger sig selv, at vi ikke laver de store projekter i denne periode. 

 

Pro’en: 

Jeg holder ferie, men er klar igen med masser at kurser osv. efter ferie. 

God ferie til alle. 

 

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,- 
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 


