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Nyhedsbrev nr. 18/2019 
4. september 2019 

 

Kontoret og shoppen: 

Ønske fra bestyrelsen: Er der mon ikke nogen af vores medlemmer der har erfaring i at 

arbejde med SoMe kampagner, og som kunne tænke sig at bidrage med denne viden. Vi vil jo 

rigtig gerne have flere medlemmer i klubben, og hører fra andre klubber at det kan være en 

rigtig god måde at komme i kontakt med potentielle medlemmer på. 

 

Sidste chance for rabat i shoppen - -45% i uge 36 

 

Klubmesterskab – husk at melde til, vi skal være rigtig mange. 

 

Skanderborg Golf Klubs veteranhold har gjort det rigtig godt i 2019 – læs mere på vores 

hjemmeside under nyheder. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Blandet vejr er vist det bedste udtryk for vores nuværende situation. Det er lige fra hedebølge 

til regnvejr. 

Vi gøder også greens i denne uge. Det er mikrogranulat, som lige kan anes på greens. Kornene 

er så små, at vi klipper henover. Gødningen opløses over de næste 5-6 uger. 

 
Udbringning af gødning foregår til fods med denne 

Vi vil prikke vore greens hvis vejret tillader det i denne uge med kryds-spyd. Disse går ca 7-8 

cm ned i græsset og lufter og retter overfladen. Greens er umiddelbart spilbare bagefter, dog 

vil vi rulle disse bagefter for at gøre dem extra gode igen. Vi tager halvdelen onsdag og resten 

torsdag. Vi mener vi kan klare dette uden at genere spillet. 

 
Det er disse x-tines vi bruger i denne uge 
Vi er også så småt i gang med at efterså bare pletter på fairways. Dette arbejde kræver dog 

tørvejr, så vi må tage det lidt on and off. 
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Såmaskinen som vi bruger – her på fairway 2 

 

Pro’en: 

Der er næste tirsdag d.10 september ingen begyndertræning . Det skyldes at jeg skal på 

Skejby med mit brækkede håndled 

 

Der er brandudsalg på grips. Få 15 procent på alle grips på lager  

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Så er der mulighed for at være med til Middag og kæmpe kagebord – søndag d. 8. september. 

Middag og kagebord kun kr. 179,- fra 12-14, kagbord kun kr. 99,- fra 14.30-16. Skynd jer at 

melde til inden der bliver udsolgt. 

 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


