
 

 
 

Hylke Møllevej 2 
DK-8660 Skanderborg 

Tlf.: 8653 8688 

www.skanderborg-golfklub.dk 

 
Nyhedsbrev nr. 4/2019 
30. april 2019 

 

Kontoret og shoppen: 

Fra onsdag d. 1. maj spilles der med lay-up på fairway – og kun på fairway, indenfor en 

køllelængde. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så slap vi forhåbentlig af med morgenfrosten. Vi har i uge 17 haft nattetemperaturer på den 

rigtige side af 7 grader. Nu mangler vi så bare noget nedbør. Vand/varme og lys er de 

vigtigste faktorer ved vækst. 

 
Kilde SEGES. 

Vi vander for livet løs mens vi venter på vand fra oven. I påsken præsterede vi flere gange at 

suge hele reservoiret tomt. 

Vi har været uheldige med vores store roughklipper. Den er desværre gået i stykker og er p.t. 

til reparation på Fyn. Det er en bekostelig affære. Indtil den er retur kommer vi ikke helt ude i 

alle hjørner, da reservemaskinen kun klipper i 2meters bredde og roughklipperen i 4 meter. 

 
Her er vi i gang med at trække roughklipperen til værkstedet. Den kunne simpelthen ikke køre selv. 

Puttinggreen – den arbejder vi ihærdig med. Den er netop prikket og vi håber den kan åbnes 

for spil i uge 19. 
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Græstæppet på putting lige efter prikning. 

Vinterteesteder på hul 4 og 5 har vi netop rettet af, sået og gødet. Disse er lukket helt og må 

ikke betrædes. 

 
VinterTee 4. Bemærk afspærring. 

 

Pro’en: 

Der ligger fortsat masser af dejlige nye grips på lager. Skal du have nye så kig ind på kontoret 

 

Døjer du med knæ, skuldre, albuer, nakke eller måske ryggen så kan du få behandling i 

klubben. Du kan se mere om det på www.jesperlassennielsen.dk Der kører lige nu et 

introduktionstilbud til medlemmer af golfklubben. Du får første times behandling for kr. 400. 

 

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 

Så starter konfirmationssæsonen, men der er selvfølgelig stadig åbent for alle – dog kan 

menukortet i enkelte perioder være begrænset. 

 
 

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.jesperlassennielsen.dk/

