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Kontoret og shoppen: 

EDS-begrænsning ophæves 

Fra den 15. april ophæves den ugentlige maksimumgrænse for antallet af indleverede EDS-

scores. 

Dette sker for at give adgang til at indlevere så mange tællende runder som muligt i 

forbindelse med ændringerne i handicapreglerne fra 1/1 2020 - se mere om dette her. 

 

HUSK at vi er gået i gang med 36-54 turneringer. Det sker hver onsdag og det er både 

hyggeligt og lærerigt. Tilmelding via golfbox. Hvis du vil vide mere så kontakt Uffe eller Jytte, 

mail og mobil findes på hjemmesiden under kontakt/udvalg. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Efter kalenderen er vi i gang med foråret – MEN vi døjer meget med meget kolde nætter og 

rimfrost om morgenen. Det betyder for spillere at deres tider om morgen udskydes og vores 

arbejde kommer senere i gang. 

Vi SKAL bruge noget jordvarme før vi kan få gang i græsset. Vores jordtemperatur er p.t. 

under 5 grader. Vi skal op over 7 grader før vi kan får gang i græsset, gøde og begynde at se 

resultater. Vi har lige været ude med flydende jern, mangan, afspænding (tillader at vandet 

fordeler sig i jorden) og en smule gødning. Det giver lidt kulør til græsset, styrker og klargører 

græsset til den forventede højere temperatur i påsken. 

 
Temperaturmåling – kilde SEGES. 

Vi har netop åbnet vores øveområde på driving range. Det er vigtig, at man selv samler sine 

bolde omkring Tee/green. Det er ikke greenkeepernes opgave at samle bolde før de kan 

klippe. Hvis greenkeeperne skal bruge ressourcer på det – går det fra den øvrige banepleje. 

Sådan så greenen ude fredag morgen 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/begr%C3%A6nsning-p%C3%A5-antal-eds-pr-uge-fjernes-15-april
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Targetgreen fredag morgen 

Pas på vores fælles bane. Vi ser desværre af og til, at der er spillere der simpelthen 

overtræder regler om god opførsel og efterlevelse af regler. Vi har lige konstateret, at der på 

forgreen 16 er slået en kæmpeturf af. Denne er ikke sket som en del af spil, men nok 

nærmere i vrede og frustration. 

 

 
Turfmærke på forgreen 16 – jeg bruger str. 44 – det siger noget om størrelsen. 

 

Pro’en: 

Der er fortsat et par pladser tilbage på driverkursus på lørdag d. 20 kl 10-11.30 

 

Allround Kurset lørdag d. 27 fra 09.00-11.30 er fyldt op så jeg laver et kursus mere samme 

dag fra kl 12-14.30. Her gennemgår vi pitch, chip, bunker og lange slag 

 

Tilmelding til info@jesperlassennielsen.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

PÅSKE BUFFET – 2. påskedag kl. 12-15, bordbestilling senest onsdag d. 17. april kl. 12.00. 

Pris kun kr. 199,- for en masse lækre retter. 

mailto:info@jesperlassennielsen.dk
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Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


