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Kontoret og shoppen: 

HUSK tilmelding til Ægteskabsliga matchen d. 1. juni 2019. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så ser det ud til, at natte/morgenfrosten har sluppet os – det er gode nyheder for både spillere 

og greenkeepere. 

Vi har netop færdiggjort arbejdet med greenbunker på hul 5 på pay and play. Denne 

bunker var alt for stor og er nu reduceret til ca. 1/3 af oprindelig størrelse. Der er sået og nu 

skal alt bare gro til. 

 
Her ses Bjarne i gang med den sidste afretning af bunker. 

Vi har også fået lukket for faskine/dræn til venstre på hul 13. Vi har løst problemet med 

vand i området ved at grave en stor faskine, der opfanger vand efter behov. 

Vi er gået i gang med at sprøjte for ukrudt. Det er en længere proces og vi har netop 

sprøjtet hele pay and play, der er meget plaget af ukrudt. Her er der ikke fairway-vanding så 

ukrudtet har helt taget over sidste år. Der er samtidig gødet over hele pay and play. 

 
Simon i gang med at sprøjte på pay and play. 

Fairways og områder med manglende græsvækst har netop fået gødning. Der er i alt kørt 2,5 

tons gødning ud på disse områder. Det skulle gerne hjælpe græsset i gang. 
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Herre Tee 18 har vi arbejdet med henover vinteren. Det er nu næsten klar. Det bliver åbnet 

til weekenden – dog bliver det ikke klippet helt ned i 12 mm som de andre Teesteder. Det skal 

lige have tid til at blive helt tæt og stærkt. 

Næste projekt vi kaster os over er Dame Tee 17. Dette skal dresses, såes og prikkes. Vi 

åbner i en periode et midlertidig Teested. Dette for, at give Teestedet ro til at gro til. Det bliver 

denne eller næste uge. 

 

Pro’en: 

Der er fortsat et par pladser tilbage på disse kurser på lørdag. 

 

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 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Efter en masse konfirmationer og diverse fester som betød et begrænset menukort, er vi nu 

tilbage med fuldt menukort – så kom glad og nyd maden og udsigten. 
 

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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