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Kontoret og shoppen: 

Vær obs. på åbningstider pga. helligdage. 

Husk vores klubturnering 2. pinsedag – tilmelding via golfbox. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så er væksten eksploderet – vi har længe ønsket mere vækst i vore fairways, greens og 

semirough. MEN at det hele skulle komme natten over. Vi har bare fuldt klippeprogram og 

mere til. Det vil også være med til, at lukke nogle af de bare pletter. 

 
Her er fairwayklipperen på hårdt arbejde på hul 18. 

Vi har desværre været ramt af fejl på vores vandingsanlæg – man fristes til at sige igen/igen. 

Denne gang er vi ramt i ”højlandet” der var brud bag green 4 og fejl i det elektriske på fairway 

5. Det er utrolig ærgerligt, men da man i sin tid etablerede disse huller er det bare lavet for 

billigt og vi vil komme til at reparere på dette i årene fremover. Det er et svensk selskab der 

lavede det dengang. Nu bruger vi Agrometer som operatør. Det er vital, at vores vanding 

virker, ellers kan vi se langt efter en golfbane. 

 

 

Her er vi i gang bag green 4 med minigraveren. 

Herre Tee 18 er åbnet. Det har stået siden efteråret og groet til. Vi har åbnet det i weekenden. 

Det klippes ikke helt i Tee-højde endnu for at skåne græsset. 
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Herre Tee 18. 

Vi har netop hentet såmaskine i Tange Sø Golf Klub og vil ved førstkommende lejlighed 

påbegynde eftersåning af fairways. 

Primo næste uge vil vi vertikalskære og topdresse greens. Dette skulle give jævnhed og mere 

fart. 

 

Pro’en: 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Så er der trukket ”ølkort” for april og maj måned, og stort tillykke til Rasmus Haagemann og 

Søren Hansen. De nye kort kan afhentes i restauranten. 

HUSK vi har Bøf eller BBQ ben med pommes frites/bagt kartoffel, whiskey- eller bearnaise 

sauce, salatbar samt en lille dessert til kun kr. 159,- på fredag fra 17-20. Husk at bestille bord 

på 4297 7173 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


