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Nyhedsbrev nr. 16/2019 
21. august 2019 

 

Kontoret og shoppen: 

Husk vores udsalg – 35% i denne uge, 40% i uge 35 og 45% i uge 36. 

Så er der åbnet for tilmelding til klubmesterskabet som foregår lørdag/søndag d.21.-22. 

september. 

Husk at afhente præmier fra Pink Cup – de ligger på kontoret. Sidste frist mandag d. 26. 

august. 

 

Info fra Greenkeeperne: 
Sikke nogle voldsomme byger. Der er mange spiller og greenkeepere der er blevet overrasket af de 
pludselige skyl. Vi har henover weekenden/mandag fået ca 30 mm regn igen. Nu må det godt stoppe. 
Regnen ”drukner” vore greens. De vil gerne tørre ud en gang i mellem – lige nu sejler de bare og det er 
ikke godt med det ”svampetryk” der er lige for tiden. Vi måtte akut ud med en ”suppe” bestående af: 
mangan, jern, phosphit, kobber og afspænding i mandags. Disse midler styrker vort græs mod 

svampeangreb, da vi ikke må bruge sprøjtemidler mod svamnp før 1. oktober. 

 
Her ses ingredienserne til ”suppen”. 

Det er rigtig svampetid – det gælder både paddehatte, hekseringe og andre svampetyper. De 

ses mange steder på banen. 

 

 

 

 
 
Her ses heksering på green 1.    Prikkeren i gang på hul 4 
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Vi er gået i gang med at tage propper op på udvalgte greens. Det er 4, 6, 7, 9, 16, 17, putting 

og 6 på pay and play. Dette gør vi for, at styrke disse.  Først tager vi propper op ned i 20 cm 

dybde. Propperne samles og køres bort. Greens tromles. Der fyldes zeolit i bunden af hullerne, 

sand oven på og græsfrø til sidst. Herefter måttes sandet ned i alle hullerne.  Om natten 

vandes og dagen efter fyldes mere sand på, så vi har så jævne greens som muligt. I løbet af 2 

uger titter der nyt græs frem fra prophullerne. 

 
Zeolit spredes på green 7 

Det kan ikke undgås at det vil påvirke spillet i nogle dage. MEN det er bare nødvendig for, at vi 

også i fremtiden har gode greens. Propperne på green 7 lugtede rådne – det er tegn på dårlig jord og 

manglende ilt i jordlaget. 
 

Pro’en: 

Der er putting og chippe kursus lørdag d.24 august fra kl 09.00-10.30 

 

Vi træner det vigtige sidste stykke ind til hullet hvor så mange spillere mister mange slag. Min 

4 deltagere. Pris per deltager 300 kr. Tilmelding til info@jesperlassennielsen.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Sidste vindere af ølkort er Jan Mygind, Poul Fjord og Jan Topp. 

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 

mailto:info@jesperlassennielsen.dk

