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Kontoret og shoppen: 

En lille opsang til alle: Husk at bekræfte jeres tider, både her i klubben men også når i spiller 

ØGR i andre klubber. Vi bruger de bekræftede tider til afregning internt i ØGR og til diverse 

statistikker i klubben. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Efteråret kommer og går. Så har vi super sommerdage og så står regnen ned i stænger. Det 

gør planlægning af plejeopgaver vanskeligere. Der er nogle opgaver der kræver tørvejr og 

andre der ikke kræver noget specielt. 

Vi har netop prikket greens på pay and play banen. Prikning af greens er essentielt for vore 

greens sundhed og rodnet. Mandag og tirsdag i næste uge prikker vi greens på 18 huls banen. 

Mandag starter vi på hul 3 og fremefter. Når vi indhentes af spillere starter vi fra hul 18 og 

nedefter. Du kan som spiller risikere en green, som er prikket, men hvor rolleren ikke har 

været endnu. Hvis du kommer til en green hvor der prikkes: må du enten vente eller samle 

bolden op og gå videre. Vi kan IKKE afbryde processen. 

 
Her ses prikning af green 1 på pay and play 

Vi ser langsomt resultat af vore eftersåning på greens. Der pibler ”babygræs” op i lange linier 

på eftersåede steder. 
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Her ses sålinier på green 5 p pay and play. 

OPRÅB: 
Der er set spillere der fuldstændig ser bort fra vore regler for færdsel på banen. Når man 

forlader green 6 og går mod Tee 7 er vejen med stien. Der er set spillere der går over forgreen 

9 og mellem green og søen. Det er både farligt og uaaceptabel. Hvis dette observeres vil det 

blive indberettet til bestyrelsen, som så må tage stilling til sanktioner. 

Banen er blød efter al regnen – så igen-igen ret jeres nedslagsmærker op, det er vore alle 

greens der tager skade hvis de ikke rettes. 

 

Pro’en: 

Der er puttekursus på lørdag d. 15.09. 2018 fra kl. 13-14. Du lærer om greenlæsning, rytme, 

rutine og hastighed. Pris per deltager 200 kr. 

 

Efterårstilbud på nye grips frem til d. 20.09. Spar 10% på alle grips 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Det går rigtig godt i restauranten, og vi har stadig travlt både med golfspillere, gæster udefra 

og selskaber. 

 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


