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Kontoret og shoppen: 

HUSK at meld jer til næste klubturnering: Royal Unibrew sommerturnering d. 5. august – det 

er en hyggelig match med fine præmier. 

Der er stadig plads i de forskellige rækker til KLUBMESTERSKABET 2018, så ”kombardu”. 

Vi har igen i år haft en fantastisk juli måned, både på banen, shoppen og restauranten i 

forbindelse med vores ”Julitilbud”. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Sikke en tørke/hedebølge. Hvis der var nogen der sidste år med den våde sommer, havde sagt 

at bare vent til næste år der før vi hedebølge – så havde vi nok bare rystet på hovedet. 

Sidste sæson talte vi meget om dræning og om at få de store vandmængder væk fra banen. I 

år taler vi meget vanding og mangel på vand. Vi er i den heldige situation, at vi har vores 

reservoir, som vi kan pumpe vand fra. Vi er dog også ramt af tørken. Vi kan normalt pumpe 

550 m3 fra søen, men er nu nede på ca. 350 m3. Vi bliver nødt til at prioritere vores vanding.  

Vi kan ikke undgå, at en stor del af banen ser gul og sveden ud. Det eneste der kan hjælpe os 

til en normal grøn bane er regn i en 14 dages tid. 

Vi bruger en del tid på håndvanding af greens og reparation af defekte sprinklere. 

Vi har en udskiftning i mandskabet. Michael Riis, der har været på banen i 9 år har valgt nye 

udfordringer. Michael er stoppet og vi takker ham for hans indsats og ønsker ham held og 

lykke fremover. 

Vi har ansat Jan Andersen som ny førstemand på banen. Jan er p.t. ledende greenkeeper i 

Holsted golf klub.  Jan har en stor erfaring fra andre baner og er lige den type, der vil matche 

vores team. Jan tiltræder 1.9.2018.  Jan var hos os i en kort periode i 2016 og kender banen 

og sine nye kollegaer. 

 
                                                                      Jan vores nye kollega 

 

Pro’en: 

Der er muligheder for at blive bedre med din driver. Der er kursus lørdag d. 04.08 fra kl 

09.00-10.30. Pris per deltager 300 kr. 

 

Der er også mulighed for at blive bedre med putteren. Der foregår ligeledes lørdag d. 04.08 kl 

11.00-12.30. Pris per deltager 300 kr. 

 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

mailto:info@jngolf.dk


 

 
 

Hylke Møllevej 2 
DK-8660 Skanderborg 

Tlf.: 8653 8688 

www.skanderborg-golfklub.dk 

Vi er igang med begynder træning igen mandag og onsdag aften kl 17, så kom ud af busken :) 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Fra d. 1. august er der nye åbningstider i Restauranten. Vi holder lukket om mandagen og har 

kun åbent 11-16 om lørdagen. Alle andre dage er der åbent 11.30 til 20.00 som vi plejer, 

og ellers efter aftale. 

Brædderne på terrassen skal skiftes til efteråret, og vi kan allerede nu se, at enkelte skruer og 

brædder ikke sidder helt fast. Vi prøver at holde det nede, men kig jer godt for, når i er 

derude. 
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 


