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Kontoret og shoppen: 

Fra d. 1. oktober ændrer vi åbningstider på kontoret. 

Mandag 8-13, tirsdag/onsdag/torsdag/fredag 9-14, lørdag og søndag lukket. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

 
Så måtte vi igen finde ”rimfrostskiltet frem” 

Så kom den første rimfrost her i efteråret. Det er en træls tid for spillere og greenkeepere. Vi 

kan ikke komme i gang med vores arbejde på banen og i må vente til rimfrosten er væk. Det 

er ikke for sjov, at banen er lukket ved rimfrost. Hvis vi går på græsset når der er rimfrost 

skader vi græssets kapilære strenge og når græsset så tør op kan det ikke transportere vand 

rundt i planten og dør. 

 

 

 

 

 

 

Prikkeren i gang på øvegreenen 

Vores øvegreen har levet et hårdt liv her i efteråret på grund af komprimering og våd 

undergrund. Vi har netop taget propper op. Derved kan vi få stabiliseret greenen med sand i 

hullerne. Ved samme lejlighed eftersåer vi greenen. Vi vil også bore nogle store lodrette huller 

i greenen og disse fyldes med zeolit (et vulkansk materiale). Disse lodrette ”rør” kan så 

afdræne området. 
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Området Tee og green er lukket for vinteren og kan få lov til, at komme sig og være fuldt klar 

til næste sæson. Respekter venligst afspærring. 

 

Pro’en: 

Begyndertræningen er slut for denne sæson og det samme er vores elitetræning og 

juniortræning. 

 

Der kommer igen i år et Fit til Golf hold i Fit og Sund i Skanderborg. Det kommer til at ligge 

tirsdag aften fra kl 17.30-18.45 og vi starter i år d. 8 januar. Der kommer mere information 

om det når alle detaljer er på plads. 

 

Jeg arbejder også på en forårstur sydpå med spil og træning. Mere herom når den er klar. 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Søndag d. 30. oktober kl. 17-19 er der flæskesteg ”mit alles” til kun kr. 78,- 

Kun ved forudbestilling inden lørdag kl. 15.00. 

Da vi nu går ind i efteråret sker der også noget med åbningstiderne i restauranten. 

Se åbningstiderne på vores hjemmeside: restaurant-skanderborg-so.dk 

hvor vil de løbende blive opdateret. 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


