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Nyhedsbrev nr. 21/2018 
3. oktober 2018 

 

Kontoret og shoppen: 

Vi får en del greenfee billetter til Herning Golf klub som gælder 2018/2019 – disse kan bestilles 

allerede nu til kr. 150,- pr. stk. (max 2 stk. pr. medlem). Først til mølle. 

Husk at tilmelde jer ”Mortenmatchen” søndag d. 28. oktober. 

Shoppen holder udsalg på Puma tøj, 30% i uge 41 og 40% i uge 42 (kun lagervarer) – gælder 

ikke regntøj og fodtøj. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Nu er banen langsom ved at gå i ”efterårs-mode”. Vi kan mærke, at væksten er nedadgående. 

Vi er også lidt ramt af sygdom i greenkeepeertruppen. 

Vi er gået i gang med renovering af herreTee 18. - vi ”ælter” græsset godt i gennem med 

vores aerovator, eftersåer, dreesser, afretter og gøder. Så skal Teestedet bare have ro til hen 

på foråret. Der er lavet midlertidige Tee, som skal bruges. 

  
Bjarne i gang med at ”ælte” Tee 18 Tee 18 efter første æltning 

Vi har også fået hældt store mængder sand på vores øvegreen. Den skal nu bare have lov til, 

at komme sig henover vinteren og være klar til forår. 

 
Øvegreen ligner næsten en sandkasse. 

Dette er sidste ordinære ugebrev fra greenkeeperne. Vi vil komme med information hvis dette 

er påkrævet. 
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Her fra skal lyde en stor TAK fra greenkeeper teamet for en god, varm og tør sæson. 

Vi har mange planer og gøremål for vinteren og foråret. 

Ingen tvivl om, at vi har verdens bedste job – skøn natur og vi møder masser af 

glade mennesker. 

 

Pro’en: 

Der er fortsat mulighed for at booke lektioner vinteren igennem. Det foregår ved at ringe på 

40618853 

 

Turen sydpå til foråret er fortsat under planlægning, ligesom fit til golf forløbet. Regner med at 

der kommer en plan om ca 1 uge 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Se vore åbningstider på: http://www.restaurant-skanderborg-so.dk/336650526 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 

http://www.restaurant-skanderborg-so.dk/336650526

