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Kontoret og shoppen: 

Fra handicapudvalget vedr. godkendelse af scorekort: 

Handicapudvalget bruger en del tid på at rykke for markørgodkendelse af indberettede EDS-

runder. Først sendes der en påmindelse via Golfbox. Dette hjælper som regel ikke. Derpå 

sendes en mail til markøren. 

I Golfbox kan du sætte din profil op, så du får tilsendt en mail med  link til de scorekort, hvor 

du er angivet som markør samt til alle andre beskeder, du får via Golfbox.  

Dette kan du gøre ved at sætte flueben ved "Modtag e-mail notifikation" under din profil. 

Så kan du hurtigt gå ind og godkende scoren.  

Husk, at en eventuel handicapregulering ikke er gået igennem i Golfbox, før scoren er 

godkendt af markøren. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så går vi snart inde i ferietiden. Vi sender første mand på ferie i uge 28 og først i uge 34 er vi 

alle mand tilbage igen. Vi vil i den periode primært koncentrere os klipning og projekter må 

vente. 

Vi hare haft lidt travlt i den forgangne uge: 

 Vi har prikket, eftersået og dresset green 16. Det skulle gerne gøre at den ikke er så 

fugtig i overfladen. 

 Sprøjtet fairways mod ukrudt 

 Fjernet ukrudt i alle bunkers 

 Fået samlet alle bolde og klippet driving range. 

 Reduceret rough 

 Renset bækken foran green 4 

Med andre ord vi er klar til ferietiden. 

 

Her er vi i gang med at prikke i den udlagte dress på green 16. 
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Jan og Bjarne i gang med at rense bækken foran green 4 

Det er blevet hvepsetid. Robert fandt hvepsebo i skraldespanden ved Tee 9. Det er ikke noget 

problem for greenkeeperne at håndtere/fjerne disse, så det er fjernet. Hvis i skulle observere 

et hvepsebo under jeres golfspil så give besked om dette, da det ikke er behageligt/ufarligt at 

møde arrige hvepse. 

 

Hvepsebo i skraldestativ Tee 9. 

 

Pro’en: 

Vi har sidste begynder træning mandag d.1 juli fra kl 17-18.30. Derefter holder vi sommerferie 

fra træningen indtil mandag d.22 juli hvor vi starter op igen. God ferie. Husk man må gerne 

øve sig i ferien også :) 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Vi har travlt og mangler stadig medarbejdere, både fuldtid-, ungarbejdere- og opvaskere. 

Ring til Jette 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 


