
 

 
 

Hylke Møllevej 2 
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Tlf.: 8653 8688 

www.skanderborg-golfklub.dk 

Nyhedsbrev nr. 10/2016 
11. maj 2016 

 

HUSK tilmelding til Pinseturneringen mandag d. 16. juni. 

HUSK også Golf og bridge d. 22. maj – der er gunstart kl. 9.00 

 

Kontoret og shoppen: 

Greenfee: Hvis du ikke er medlem af ØGR er prisen for at spille de andre ØGR baner kr. 250,- 

og ikke ½ pris eller kr. 200,- som mange tror. 

HUSK at der ikke er reduktion i greenfee for flexmedlemmer – de skal altid betale kr. 350,- 

ligegyldigt om de spiller med et medlem, kommer fra en venskabsklub eller andet. 

Det er nu muligt at downloade dropperegler på golf-reglen.dk 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Man glemmer helt den sure tid med kulde og regn, når vi har en periode med et sådan super 

vejr. Der er kommet god vækst i græsset og vi har sat klippehøjde ned på vore greens og er 

nu landet på 3,5 mm, som er højden det meste af sommeren. Greens skal lige vænne sig til 

den nye klippehøjde, så går vi i gang med, at vertikalskære greens. Ved denne arbejdsgang 

fjerne vi dårlig græs og ukrudt og det giver og mindre modstand for bolden og dermed 

hurtigere greens. 

I næste uge går vi i gang med, at sprøjte mod ukrudt. Det nye supermiddel når ikke, at blive 

godkendt, så vi må få mest ud af de midler vi har til rådighed. Prioritering her er forgreens, 

teesteder, fairways og hvad der så er tilbage. 

Vi får en ny mand i teamet – Frederik som skal være i jobpraktik 25 timer ugentlig. Håber i 

alle vil tage godt i mod ham. Vi kan dog stadig bruge nogle frivillige, som nævnt i sidste uge. 

En sidste bøn fra greenkeeperteamet: Pas nu på greenkeeperne, få øjenkontakt med hinanden 

før der slåes. Vi skulle nødig have nogle der kommer til skade. Spillere er som en symbiose – 

ingen af delene kan undværes. 

 

Pro’en: 

Der er igen driverkursus lørdag d. 21 fra kl. 9.00-10.30 pris per deltager 200 kr Der er også 

puttekursus lørdag d. 21 fra kl 11.00-12.15 pris per deltager 150 kr. 

Der er igen kommet de populære puttegrips superstroke på lager. Monteres fra dag til dag. 

Pris 299 kr. 

 

Restaurant Drive: 

I den kommende weekend har vi ikke det helt store. Torsdag har vi Lions på besøg og fredag er der 
erhvervsmatch. 
Ellers er restauranten åben som den plejer og i er velkommen til at kigge ind forbi. 
Husk vi også er at finde i Skanderborg til Lys Nat d. 20/5 (vi står ved Jyske Bank). 
 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant:: Rasmus Haagemann og Mads Dippel 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


