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Kontoret og shoppen: 

Sikken en fantastisk åbningsturnering, 104 deltagere, dejligt vejr, god mad og rigtig gode 

præmier fra Damstahl. 

Vi skal endnu engang bede jer om at bekræfte tider i golfbox når i kommer, ellers ved vi ikke 

hvem som er på banen og kan heller ikke udarbejde en ordentlig statistik for brug af banen. 

Da vinteren ikke er helt forbi, har vi nogle dage hvor der er rimfrost om morgenen. Banen vil 

så være lukket indtil frosten er væk, og alle teetimes vil blive skubbet. 

Og shoppen bugner af nye varer, så kom ind og kig. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så kom vi i gang med sæsonen!! 

Vi havde en super BANENS DAG den 30. marts hvor vi var 66 mand i gang. Det er en succes 

der bare vokser og vokser. De hyggelige timer som ydes hjælper banen og greenkeeperne 

enormt meget. Tak til alle mand. 

 

 
Her ses frivillige i gang med træer ved dame Tee 14. 

Banen står fornuftig årstiden taget i betragtning. Vi venter stadig på, at der kommer en 

fornuftig jordvarme +7 grader. Vi kan ikke begynde, at gøde før vi har varme i jorden og før 

varmen er der kommer græsset ikke rigtig. Vi har nogle greens der er lidt mærket efter 

vinteren og svampeskader. Der er dog allerede genvækst i pletterne og de lukker sig hurtigt 

når væksten kommer. Vi har netop sat klippehøjden ned i 4,5 mm på greens og 15 mm på 

forgreens/Teesteder. Vi skal længere ned når vi er i fuld vækst. 

Ingen sæsonstart uden udfordringer. Netop nu kæmper vi med meget vand på venstre side af 

hul 13. Vi har gravet aflastningshul som skal afdræne området. Herefter pumpes vandet væk 

til et mere tørt område. Pas på materiel og mandskab. 
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Her ses hullet i rough ved hul 13. 

 

Vi er i samarbejde med DGU og Wild Detect i Skanderborg i gang med at afprøve 

fugleskræmmer på banen. Det er et højteknologisk apparat. Det kan genkende lyde af krager, 

råger og gæs. Når den hører disse udsender den lyde på deres ”sprog” som advarer dem om 

fare. Den står lige nu mellem hul 12 og 13. Den kan flyttes rundt efter behov. 

 
Her ses Rene fra Wild Detect i gang med at opstille Bird Alert. 

 

Pro’en: 

Der er Allround kursus på lørdag d. 13 april fra kl 09.00-11.30. Vi gennemgår Chip, pitch, 

bunker og jern og køller. Pris per deltager er kr 400. Tilmelding til info@jesperlassennielsen.dk 

Kurset bliver gentaget d. 27 april med samme tema.  

 

Driver kursus lørdag d. 20 fra 10-11.30. Her gennemgår vi opstilling og hvorfor bolden flyver 

som den gør + rettelser. Pris per deltager 300 kr. Tilmelding til info@jesperlassennielsen.dk 

 

Der er nye grips på lager 

 

Standard grip i standard og midsize Pris 80 kr inkl. montering og vask af udstyr  

Golfpride cp2 pro. Markedets blødeste grip. Monteret for 110 inkl. montering og vask af udstyr  

Golfpride Mcc4 plus. Royal Royce grip der er tykkere for enden for en mere ensartet 

fornemmelse. 130 kr. inkl. montering og vask af udstyr  
3 putter du for meget så skulle du prøve Superstroke puttegrips i 2.0 og 3.0. 300 kr. inkl. montering 

Vi skifter fra dag til dag 
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Restaurant Skanderborg Sø: 

HUSK vi kører med BBQ Ben eller Bøf af oksefilet, valgfrit tilbehør, salatbar og en lille dessert 

hver fredag fra 17-20 til kun kr. 159,- Husk at bestille bord på 6463 2840 

Vi mangler udstillere i restauranten, så ring til Jette på 4297 7173 hvis du har lyst til at udstille 

og evt. sælge et billede eller to. 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


