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Kontoret og shoppen: 

Husk at afhente jeres gevinster fra ”PINK CUP” på kontoret. 

Pga. reparation af vores vandboring på banen, er banetoilet og vandposter lukket onsdag d. 

31. juli og torsdag d. 1. august. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Sikke en hedebølge. 

Vi har hos greenkeeperne også kæmpet med de høje temperaturer. Det gir en kraftig 

fordampning i græsset og alle de steder hvor der ikke vandes svider græsset simpelthen af. Vi 

gør alt for, at hælde så meget vand som mulig på banen. 

 
Her er vores flytbare sprinkler i gang foran green 2. 

Vi har nået mange småprojekter, da græsset ikke har været i fuldvækst. Vi har bl.a. fået lagt 

en måtte på herre Tee 5. Det er en god måtte hvor der kan tees op. Der arbejdes på en 

renovering af teestedet sidst i denne sæson/i start af næste sæson. 

 
Herre Tee 5 med ny bagmåtte. 

Der er også kommet gang i vores blomstereng. Sidste sæson tørrede den helt ud og det var 

kun ukrudt der groede. 
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Vores blomstereng. 

Vi har også kastet os over vore vintergreens. Sammen med Tage Larsen har vi været ude og 

ændre nogle placeringer af vintergreens. Der var nogle der ikke lå hvor vandingen nåede hen. 

Der er flyttet 5 greens. Vi har også været ude og klippe dem første gang. De vil blive plejet 

med klip, dress og gødning henover efteråret. 
 

Pro’en: 

Der er putting og chippekursus lørdag d. 3 august fra kl 09-10,30. Vi ser på hvordan du sparer 

slag fra 10 meter fra greenkanten og ind. Pris per deltager 300 kr. tilmelding til 

info@jesperlassennielsen.dk 

 

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 
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