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Kontoret og shoppen: 

Lay-up: Fra og med onsdag d. 5. juni kl. 07.00 spiller vi ikke med lay-up mere. 

Grundlovsdag har kontoret åbent til kl. 14.00 

Vi mangler 2 frivillige til at holde vores nye rhododendron bed ved hul 18, tilmelding til 

kontoret. 

DEMODAG: Vi holder Demodag tirsdag d. 11. juni fra kl. 14-18 med alt det nye fra udstyr fra 

Cobra – Jesper og demogut fra Cobra vil hjælpe og fortælle om hvad der passer til dig. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så er banen ved at være der. Nu kan vi tydelig se overgange fra fairway til first cut og videre 

ud til semiroughen. Vi er nede i de rigtige klippehøjder: 

Greens 3,5 mm, Tee 12 mm, fairways 15 mm, first cut 27 mm og semirough 55 mm. Vi 

kæmper med det lange græs, som er gået helt amok i vækst. Det er helt galt på hul 6 og 10. 

Vi har vertikalskåret greens (tirsdag) her fjerne vi en masse dødt materiale på greens. Der er 

en hel vogn fyldt på hver green. Operationen skulle gøre greens 

hurtigere og jævnere. 

 

Her er Jan i gang med at tømme efter vertikalskæring. 

Ellers er sommeren forhåbentlig kommet for at blive, så nyd vores dejlige bane. 

Lige nu står den sjældne og fredede ”maj gøgeurt” i blomst. Den ses langs hul 4 og ved nr. 2 

sø på hul 10. 

 
Maj gøgeurt på hul 10. 
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Pro’en: 

Der er long game træning på Driving rangen på lørdag d. 8 juni  fra kl 10-11. Vi træner med 

jern og køller og gennemgår forskellen på disse redskaber rent teknisk. Min 4 deltagere. Pris 

per deltager 200 kr.  

 

Resten af juni er der 10 % rabat på grips hvis du minimum får skiftet 4 stk.  

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Vi har i weekenden Cobra/Puma juniorranglisteturnering, men der er også plads til alle andre. 

Så kom ned og nyd det gode vejr på terrassen og se de dygtige unge golfspillere. 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


