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Kontoret og shoppen: 

Husk tilmelding til klubmesterskabet 2019. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Nu har efteråret rigtig meldt sin ankomst. De sidste 4 dage har vi fået 40 mm regn. Heldigvis 

nåede vi at proppe, prikke, efterså og gøde de sidste 14 dage. 

 
Banen i sidste uge med super vejr. Hul 17 med regnbue i baggrunden. 

Al den regn gør vores arbejde besværligt og tidskrævende. Vi skal hele tiden vurdere: Gavner 

det banen at køre derude eller skader det banen? 

Der vil være dage hvor der kan se lidt uldent ud på banen, men det er så fordi vejret har 

drillet. I vil oftere kunne møde greenkeepere, der kolliderer med jeres golfspil 

 

Vi arbejder meget med vore greens for tiden, da det er en vanskelig tid med mulighed for 

svampeangreb. Der er forskellige småangreb af svamp i greens, uden at det give anledning til 

bekymring. Vi har netop boret en huller på green 3 og 7. Disse huller er 90 cm dybe og fyldes 

op med et vulkansk materiale – zeolit. Dette materiale er et ”vidundermiddel” da det både 

afdræner, afgiver vand og renser vand under greenen. 

Formålet med disse huller er at skabe nogle lodrette drænkanaler, så der kan kommer luft ned 

til rødderne og vandet kan komme gennem vækstlaget og bort fra overfladen. 
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Her er Jan i gang med at bore huller i green 3. 

 

Pro’en: 

Vi har efterhånden fået de fleste prøvemedlemmer igennem systemet. Til næste sæson vil jeg 

prøve at lave et lidt anderledes system med træningen hvor, jeg godt kunne tænke mig at få 

lidt flere hjælpere involveret. Dette er både for at få flere hænder til træningen men også for 

at vi bedre kan integrere nye medlemmer. Hvis der er flere hjælpere, kan vi tidligere få folk 

involveret i eks spil på par 3 efter træningen med lidt vejledning. Skriv til mig hvis du er 

interesseret i at hjælpe info@jesperlassennielsen.dk. 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

 
 

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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