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Kontoret og shoppen: 

Stort tillykke til alle klubmestrene og runners up. 

Der er udsalg på Puma handsker i september måned – køb 3 par og betal for 2 og det er først 

til mølle. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så fik vi klubmesterskaberne overstået og vi mener selv vi skabte en god bane og nogle 

fornuftige greens til denne vigtige turnering for klubben. 

Nu er den våde årstid kommet og vi skal passe på vores bane. Vi ser desværre rigtig mange 

nedslagsmærker på de bløde greens. Hvis du ikke kan finde dit eget mærke - er der nok andre 

du kan hjælpe dig og klubben med at rette op. 

 
Nedslagsmærke set på green 17. 

Ligeledes er der en udbredt tendens til, at mange ikke river ordentlig efter sig når de har 

været i bunker. Det kan give en dårlig oplevelse for næste spiller. Gør det nu ordentlig. 

 
Fairwaybunker – hul 2. 

Vi har i baneudvalget netop haft banegennemgang. Her besluttede vi, at gå i gang med herre 

Tee 18 om nogle få uger. Der etableres et midlertidig Tee foran det normale. Dette er klippet, 

dresset, sået og gødet. Når det er klar til brug til vi lukke Herre Tee indtil næste sæson. Det vil 

så blive prikket, eftersået, gødet, dresset og afrettet. Vi forventer med, at det vil fremstå med 

fin/tæt græstæppe, jævn i løbet af efterår/vinter. 
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Midlertidig Tee – herre 18. Vi venter på vækst. 

Vi har også netop eftersået nogle greens (3, 5, 6, 7 og 16) samtidig har vi også eftersået en 

del Tee steder. Det er en god årstid til dette da jorden altid er fugtig – dette er vigtig ved 

såning. 

 

Pro’en: 

Der er fortsat 10 procent rabat på nye grips 

 

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 


