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Kontoret og shoppen: 
HUSK at melde jer til Løvfaldsmatchen d. 29. september, sponsor er Restaurant Skanderborg Sø. 

Pr. 1. oktober ændrer kontoret åbningstider, se dem på hjemmesiden. 

Vi har været heldige og få lidt flere rejsecovers til en god pris, først til mølle. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så fik vi overstået klubmesterskaberne. Op til disse har vi ”pint” vores greens lidt, ment på 

den måde, at vi ikke har givet dem gødning og vand. det giver mindre vækst og hurtigere 

greens. Det kan vi ikke gøre i dagligdagen, da det vil stresse vores greens for meget og give 

syge og dårlige greens henad vejen. Tillykke til klubmestrene her fra greenkeeperne. 

Der har været slid nogle steder på banen og vi har spærret nogle områder af for, at give dem 

ro til at komme sig. Vi har spærret af ved sti mellem 2 og 3, her er der gødet, dresset og sået. 

Respekter venligst afspærring.  

Venstre green 3 – her er der spærret af og vi vil når ressourcerne er til det dresse, så og gøde 

området op, så det bliver fornuftigt igen. 

Venstre green 7 – her er der ligeledes renoveret – respekter afspærring. 

 
Green 7 – område under repair. 

På grund af årstiden klipper vi ikke længere first cut rundt om fairway. Der klipper vi med 

rough-klipper i stedet for i 55 mm. Det vil give en markant overgang fra fairway til semirough. 

Det er for, at spare ressourcer og skåne græsset. 

 
Overgang fra fairway til semirough. 
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I løbet af de næste uger vil vi hæve klippehøjder over hele banen. Greens, Tee/forgreens og 

fairways. Der er ikke længere så meget sollys. For at græsset stadig kan skabe fotosyntese er 

græsstrået nødt til at være længere. Strået fungerer som en solfanger og er der mindre sol må 

arealet være større. Greens vil oftere og oftere blive rullet for at give en god spilleflade. 
 

Pro’en: 

Der er fortsat pladser på vores tur til La Manga, Spanien, tryk på linket. – 

https://www.skanderborg-golfklub.dk/seekings/uploads/2019/09/Christian-Nygaard-La-

Manga-2.pdf 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Vinderen af månedens trækning er Aage Wegener som kan afhente sit ølkort i restauranten. 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 

https://www.skanderborg-golfklub.dk/seekings/uploads/2019/09/Christian-Nygaard-La-Manga-2.pdf
https://www.skanderborg-golfklub.dk/seekings/uploads/2019/09/Christian-Nygaard-La-Manga-2.pdf

