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Nyhedsbrev nr. 20/2019 
17. september 2019 

 

Kontoret og shoppen: 

Kontoret/shoppen holder lukket onsdag d. 18. september. 

Husk klubmesterskabet i weekenden – der er stadig plads. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Regnen bare fortsatte og fortsatte. Vi har henover den sidste 1 ½ uge fået over 120 mm regn. 

Selv for vores bane er det en udfordring. Vore greens er bløde efter al den regn, så HUSK at 

rette jeres nedslagsmærke på green. Selv om i tror at der ikke er noget mærke vil de bløde 

greens gøre at selv et fladt indspil kan give mærke. Et nedslagsmærke giver også grobund for 

svampeangreb på greens. 

 
Her ses nyt nedslagsmærke, bemærk pletten efter et gammelt mærke. 

Vi må erkende at det går mod efterår/vinter. Vi har igen været ude og topdresse vintergreens. 

Det skulle gerne gøre dem mere jævne, så vi kan have gode vintergreens hele vinteren. 

 
Vintergreen på hul 4 efter dress. 

Vi har lavet en protype på renovering af vore meget lidt kønne skraldespande. Træet er i 

samme stil som vore – klodser, skilte, hazardpæle og bænke. Træet er leveret af John 

Påskesen. Vi regner med at alle skraldespande renoveres henover vinteren af frivillige. 
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Renoveret skraldespand – bemærk håndtaget 

FRIVILLIGE -  Skulle der være nogle der af og til ville give en hånd med på banen vil vi gerne 

tage mod hjælp. Vi har Simon på skole og Bjarne stopper snart. Det er ikke hjælp til klip, men 

til beskæring, trimning, ukrudt og andre opgaver. – Ring til Henning hvis – 22349940. 
 

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: 

Fredag d. 20. september fra 17-19.30 – schnitzel af mørbrad kun kr. 99,- 
 

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

