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Kontoret og shoppen: 

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

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

september – OBS damerne spiller kun 18 huller lørdag imod tidligere 36 huller. 

Vi har fået verdens bedste rejsecovers hjem – normal udsalgspris kr. 1.299,- nu kun 749,- 

Først til mølle da vi kun har fået 10 stk. 

Husk klubmatchen på søndag. 

 

Nyt vedr. WHS handicap 

Det er tidligere meldt ud, at det nye WHS handicapsystem skulle implementeres fra 1. januar 

2020, men DGU har udsat det til 1. januar 2021 - se mere her. 

 

Det er dog stadig vigtigt, at du får indrapporteret nogle EDS runder, så beregningen af det nye 

WHS handicap bliver så retvisende som muligt. 

 

Hurtigere godkendelse af EDS-runder ønskes 

Det er også vigtigt, at EDS runderne så hurtigt som muligt godkendes af din markør - specielt, 

hvis du skal reguleres, da dit nye handicap ikke ændres i Golfbox, før scorekortet er godkendt 

af markøren. Husk, at det er dit eget ansvar at spille med korrekt handicap og hold selv øje 

med, at din markør får godkendt scorekortet. Du kan se det i Golfbox under "Scores/Til 

godkendelse". 

Dit nye handicap gælder fra det øjeblik, du har indtastet scoren i Golfbox - uanset om 

markøren har godkendt det i Golfbox eller ej.  Så sørg for en hurtig godkendelse, så der er 

overensstemmelse mellem det handicap, der gælder, og det der står i Golfbox. 

Det er også vigtigt, at du får tastet det korrekte markørnavn ind og ikke bare et navn, der 

ligner - sørg for at få markørens medlemsnummer. Dette er entydigt. 

 

Gør det let for dig selv som markør ved at sætte flueben ved "Modtag e-mail notifikation" ved 

din profil i Golfbox. Så får du en mail med link ind til det scorekort, du skal godkende. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så fik vi proppet med lidt bøvl undervejs. Da vi ville tage propper op på green 7 kom 

græstæppet med op – det var bestemt ikke meningen. Det er et sikkert tegn på, at vi skal i 

gang med mere dybdeluftning af greens. Putting green – der kunne vi ikke tage propper op, 

men måtte bare dybdelufte. Også her lugtede det meget dårligt op af hullerne. 

Vi har været uheldige igen-igen med vores vanding. Denne gang er det dykpumpen, der skal 

suge vandet op af reservoiret og over til vore pumper. Den var simpelthen stået af. Nu er der 

sat ny pumpe i og den virker. Med de temperaturer er det vigtig at 

kunne vande. 

 

 

 
Her ses rendegraver, Agrometer og elektriker i gang med at montere ny dykpumpe. 

https://www.golf.dk/nyhed/dansk-golf-union-udskyder-overgangen-til-nyt-world-handicap-system-whs-til-1-januar-2021


 

 
 

Hylke Møllevej 2 
DK-8660 Skanderborg 

Tlf.: 8653 8688 

www.skanderborg-golfklub.dk 

 

 Her et blik ned i sugebrønden. 

Vi har fået et nyt flag med ekstra funktioner. Det er et flag, som hvis man trækker det op så 

følger bolden med. Det er næsten som en ”stænklap” omkring pinden. Den kan prøves på 

green 2. 

 
Her ses bunden af den nye flagstang på green 2. 

Svend Erik Stæhr har meldt sig som frivillig muldvarpejæger. Han har allerede været rundt på 

banen mange gange. Det synes, at der allerede er færre muldvarpe 
 

 
Røgmaskinen i funktion. 

 

 

Pro’en: 

Der er driver kursus på lørdag d. 31 august fra kl 09.00-10.30. Vi ser på hvorfor bolden kurver 

og hvordan vi kan rette op på det. Hvor i slagfalden rammer du bolden og hvordan påvirker 
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det længe og retning Min 4 deltagere. Pris per deltager 300. Tilmelding til 

info@jesperlassennielsen.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

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

