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Kontoret og shoppen: 

HUSK at melde jer til flagmatchen (sponsoret af Unibrew) lørdag d. 11. maj kl. 9.00. 

Alle starter på hul 1, du får et flag i hånden, som du sætter når du har brugt alle dine tildelte 

slag – tilmelding i golfbox. Der er meget flotte præmier (bla. rejsecovers) 

 

Nyt fra Regel- og handicapudvalget 

Se nyt om det nye handicapsystem (WHS), som kommer til at gælde fra 2020 her. 

 

Husk at få registreret nogle tællende runder, så du har 20 nyere resultater at beregne dit nye 

handicap ud fra i 2020. 

Dette gælder specielt , hvis du ikke spiller med i de forskellige sections, hvor du får opdateret 

dit handicap ved hver turnering. 

 

Husk også, at du skal have markørgodkendelse på dine resultater. Vær selv opmærksom, at 

din markør får godkendt dit resultat. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så var det næsten sommer og så kom frost, kulde og blæst tilbage. Vi havde netop set frem til 

en varm periode med god jordtemperatur (vækst i græsset) og varme – god for golfspillet. 

Vi har en del opgaver som kræver noget varme, let vind. 

Ukrudt – vi ser en opblomstring af ukrudt (bellis, mælkebøtter og andet skidt). Vi skal dog 

have noget stille vejr før vi kan komme i gang med at sprøjte. Når vi skal i gang med at 

sprøjte så bruger vi et middel, der har en belastning på 1/30 af de midler vi brugte for 3 år 

siden. Vi skal huske en golfbane lever i symbiose med naturen og specielt vores smukke bane. 

Vi skal i gang med at efterså fairways på de bare pletter. Det kræver dog at varmen kommer 

retur og samtidig at vi skal have lidt fugtighed bagefter. Vi har palle frø stående med frø ca 

450 kg. Det rækker til eftersåning af ca. 1/3 af vore fairways. Græsset vi eftersåer med er 

noget helt specielt. Det er coated og har både lidt gødning og afspænding med så det bedre 

kan klare sig ved tørke. 

 
Vore special græsfrø. 

Vi har lige givet nogle af vore greens lidt extra kærlighed. Green 3, 4, 7, 9 og putting. Disse er 

blevet vertikalskåret, eftersået og topdresset. Det skulle gerne hurtig gøre dem lige så gode 

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/world-handicap-system-2020
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som de øvrige. Ved vertikalskæring fjerner vi dårligt materiale (græs, ukrudt) og det jævner 

også overfladen. Når væksten er kommet fuld i gang vil vi vertikalskære ca. hver 2-3 uge. 

 
Vertikalskæring i gang. 

Putting green åbnes i denne uge. Vi åbner denne sidst op ugen. Årsagen til denne forsinkelse i 

forhold til de øvrige greens er, at den ligger i skygge stort set fra oktober til 1. maj og den er 

selvfølgelig bagefter med væksten i forhold til andre greens. 

 

Pro’en: 

Lørdag d. 25 maj er der shortgamekursus. Mister du mange slag omkring green så er der her 

du skal med. Vi gennemgår, putting, chip og pitchslag.  

Vi starter kl 09.00 og slutter kl 11.00. Minimum 6 deltager og prisen er 350 kr per person.  

 

Der er også driver kursus d.25 maj fra kl 11.30-12.30. Pris per deltager er 200 kr. Tilmelding 

til info@jesperlassennielsen.dk 

 

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: 

Mors dag 

Vi byder alle spisende gæster et glas gratis bobler. Ring og bestil bord på 64632840 

 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 
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