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Kontoret og shoppen: 

Så nærmer vi os en af årets højdepunkter – klubmesterskabet, men vi savner deltagere. Kom 

ud af busken, og vær med til at gøre weekenden hyggelig og spændende. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Ugens overskrift må være: SÅ KOM REGNEN. 

Vi har siden torsdag fået over 100 mm regn. Det er lige rigeligt for banen. Dens evne til, at 

absorbere sådan en mængde vand er udfordret. Vi har p.t. indstillet vanding og den vand vi 

ikke bruger kan vi så bruge til, at få fyldt vore søer op på hul 16/18 

Vi har faktisk fået så meget regn, at vi ikke kan klippe så meget vi gerne vil, da vi så vil lave 

skader på banen. Bær over med, at greens kan være lidt langsomme og roughen lidt lang på 

de våde områder. Lige så snart vejret tillader klipper vi max. igen. 

 
Søen ved hul 16/18 – det har jo ikke lignet en sø i lange tider. 

Det er jo ingen hemmelighed, at vores bane (og alle andre golfbaner) har sukket efter regn. 

Tørken har været en udfordring både i spillet og i vores pleje af banen. Vi har ikke haft så 

meget klip, men til gengæld været udfordret på vanding og tørke.  

 
Dame Tee 17 – stort set udtørret 

Vi har måtte konstatere, at fortidens beslutninger har indhentet og os gjort os klogere. Her 

tænker jeg på dame Tee 17. Dette er for mange år siden blot blevet klippet til og der blev ikke 

etableret vanding. Det har vi betalt prisen for i år. Teestedet er stort set ikke eksisterende. Det 

må vi få kigget på i de fremtidige planer og få lavet Teestedet ordentlig, så det også kan klare 

en tørkeperiode. 

Vi har også kæmpet med tørkepletter bl.a. på green 7 og 16. Vi arbejder med disse og der 

tilføres noget specielt afspændingsmiddel, så vandet bedre kan trænge ned i vækstlaget. 

Senere på sæsonen vil vi efterså disse ”dårlige pletter”. 
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Vi har også brugt en del tid på reparation af sprinklere bl.a. Teested 10, øverste del af fairway 

10 og fairway 12. Disse er ok områderne skal nok komme sig. 

Nu begynder vi, at kigge frem mod klubmesterskaberne i slutningen af uge 34 og forhåbentlig 

kommer der mange gæster i uge 35 (Made in Denmark 2018). Der vil hvis vejret tillader 

det(tørvejr) blive vertikalskåret og topdresset greens. Dette skulle give hurtigere greens. 

Samtidig har vi lånt en ekstra greenklipper i uge 34 og 35. Det betyder, at vi kan krydsklippe 

greens, det vil også give bedre rul. 

 

Pro’en: 

Der er udsalg af Cobra Max herredriver med Senior flex skaft. Normal pris 1999. Nu 1200 kr. 

 

Døjer du med din putting er de populære Superstroke puttegrips er igen på lager. Grebet er 

lidt tykkere end vanligt og lettere. Det holder hænderne bedre i ro og flytter tyngdepunktet 

ned i hovedet på putteren. Monteret for 299 kr. 

Grips skiftes fra dag til dag. 

 

Lørdag d. 25 august er der Allround kursus fra kl 09.00 - 11.15. Vi gennemgår Chip, Pitch, 

Bunker, og lange slag. Pris per deltager 400 kr. Min 4 deltagere. Tilmelding til info@jngolf.dk 

Lørdag d. 25 august er der også putte kursus fra kl 11.30-12.30. Vi kigger på stroke, 

greenlæsning og hastighedskontrol. Pris per deltager 200 kr. Min 4 deltagere. Tilmelding til 

info@jngolf.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Selvom der er enkelte arrangementer er der altid plads til golfspilleren og andre gæster. 

I august måned har vi et begrænset menukort, men fra 1. september er vi tilbage med fuldt 

kort. 
 

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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