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25 års Jubilæum udløser 25% rabat på alt Puma i shoppen i uge 25 

(fra søndag d. 19. juni til lørdag d. 25. juni) 

 

Kontoret og shoppen: 

Så er det ved at være sidste mulighed for tilmelding til matcher og fest i Jubilæumsugen. Der 

er plads til flere, så kom bare de sidste. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så er det ugen inden jubilæumsugen. Hos greenkeeperne har vi travlt med at ”shine” banen 

op til næste uge. Vi er i gang med bunkers, buskrydder m.m. 

Vi er også i gang med nogle projekter: 

Vi har tirsdag(14.6) gøde fairways. Det er fairways med dårligst vækst/mindst græs der har 

fået lidt hjælp. Vi kører gødning ud på fairways igen i august måned. 

 
Her er vi gang med den store gødningsspreder på hul 15. 

Vi har også været i gang med, at efterså nogle greens (del af 6 og hele 16). Der er dårlig 

vækst i disse og nogle tørkeskader. Nu er der lagt friske frø i og så skal de bare pletter nok 

blive lukket. 

Vi døjer stadig med fugle, der hakker i vore fairways og nu er de også gået i gang med green 

13 og 17. Vi har bestilt noget Merit turf, som er granulat som vandes ned i greenen. Dette 

skulle slå larverne ihjel og så håber vi ikke fuglene viser interesse for disse greens mere. 

 

 
Her ses skader efter fugle på green 13 

 

Pro’en: 

Der er 3 pladser tilbage på banekurset d. 2.7. Vi spiller 10 huller og gennemgår strategi på 

banen 
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Denne weekend er der den årlige juniorlejr med ca 20 børn der overnatter i klubben og træner 

og spiller fra morgen til aften 

 

Restaurant Drive: 

Fredag har vi nabomatch, samt juniorcamp. Dette gør at restaurant lokalet er fyldt op. Dog er 

det stadig muligt at købe drikkevarer og mad i Drive Inn eller vores a la carte rum. 

Lørdag er der også juniorcamp hvilket vil sige de vil være i og omkring klubhuset hele 

weekenden. Lørdag aften er der ægteskabsliga som sidder bagerst i restauranten.  

Søndag er der barnedåb i restauranten, så der vil det være muligt at sidde i vores a la carte 

rum og eller i Drive Inn. 

Ellers står tiden i restauranten på masser af forberedelse, så vi kan give jer en super uge i 

forbindelse med jubilæet. 

 
 

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 


