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Kontoret og shoppen: 

Som i sikkert har set, har vi kørt med -30% i shoppen på tøj og sko. Vi fortsætter med 

udsalget dog som ”hollandsk” udsalg. I uge 34 er der -35%, i uge 35 er der 40%, i uge 36 er 

der 45% - hvor længe tør du vente. Det gælder ikke i forvejen nedsatte varer og du kan 

ikke få lagt til side. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så kom regnen. Vi har fået nogle store mængder regn over vores dejlige bane. Regnen er 

velkommen, men må gerne komme i moderate og stille mængder. Det har givet lidt arbejde 

med skylleskader på stier og i bunkers.  

Vi har været rundt og ”skubbe” sandet i nogle bunkers. Når der kommer meget vand lander 

sandet i bunden af bunkeren som en massiv masse. Der mangler så sand i kanter og op ad 

sider. 

 
Her fylder vi sand i venstre greenbunker på hul 9. 

Vi har været udfordret med vand til greenkeepergården og dermed også til vandposterne på 

hul 5 og 10, samt på banetoilettet. Årsagen til dette er at vores boring midt på fairway 3 var 

delvis stoppet af okker (jernholdig substans). Vi har haft firma til at hælde 200 liter saltsyre i 

boringen for, at løsne og rense okker. Vandet har nu i en uge løbet og løbet. Der kan stadig 

være lidt misfarvning – så lad blot vandet løbe i nogle sekunder og det kan have en smag af 

jern. Det er fuldstændig harmløs. 

Vi har været ude med vores rabatklipper og bl.a. fjernet bevoksning ved sø 1 og sø på hul 10. 

Vi var også i gang langs bækken på hul 18, men havde desværre maskinnedbrud. Det starter 

vi på senere når materiel er ok og det passer ind i planerne. 
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Sø på hul 1 efter klipning. 

Som alle nok har bemærket er muldvarpene over os. Vi har bekæmpet disse med fælder og 

gift med begrænset held. Vi har nu anskaffet en ”røgmaskine”. Denne maskine fører kulilte via 

en slange ned i muldvarpens gange og dette skulle gerne gøre kål på disse ”små banditter” 

Skulle der være en eller flere frivillige der kunne tænke sig, at tage en tjans med at 

give muldvarpe røg, så kontakt blot Henning (22349940). Det er ikke raket-videnskab, 

men vil kunne hjælpe meget på vores bane. 

 
Her er Bjarne i gang med ”røgmaskinen” på hul 4.’ 

Vi vil gøre opmærksom på, at i næste uge – onsdag og torsdag tager vi propper op på 

udvalgte greens. Onsdag er det green 4,7 og 9. Torsdag er det puttinggreen, 16, 17 og 6 på 

pay and play. 

Vi tager propper op ned i 25 cm dybde, fylder bunden med zeolit (vulkansk materiale), fylder 

hullerne op med sand, eftersåer med gode nye frø og til sidst skal alt måttes ned. Greens vil 

være lidt langsomme og ujævne i et par dage. 

Vi starter om kl. 05.00 om morgenen men der vil kunne forekomme gener. Vi har nogle 

frivillige der giver en hånd med, så vi sideløbende kan pleje vores bane. 
 

Pro’en: 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Vi har fået nyt menukort, se det på vores hjemmeside:www.restaurant-skanderborg-so.dk/ 

Fra fredag d. 8. september kører vi igen med flæskesteg og kagebord – se mere på facebook. 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


