
 

 
 

Hylke Møllevej 2 
DK-8660 Skanderborg 

Tlf.: 8653 8688 

www.skanderborg-golfklub.dk 

Nyhedsbrev nr. 5/2016 
6. april 2016 

 

Kontoret og shoppen: 

Så blev sæsonen skudt i gang, med en fantastisk Åbningsmatch. 124 spillere er vist det 

højeste antal nogensinde. Husk næste klubturnering er Golfexpertens Forårsturnering søndag 

d. 10. april. 

Åbningstider for kontoret er nu: Mandag, tirsdag og torsdag 9-16, onsdag 9-18, fredag 9-15 

og lørdag, søndag og helligdage 8-14. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Nu er vi kommet i gang med vore sommergreens. Der er dog ikke meget vækst i græsset 

endnu, da vi stadig har meget lave jordtemperaturer. Græsset begynder at gro ved ca. 7 

grader og har optimale vækstbetingelser ved 9 grader jordtemperatur. Da græsset stadig er 

sart er det meget vigtig, at vi får rettet vores nedslagsmærker op, da græsset jo ikke kan 

lukke hullet med vækst. Vi kan ikke gøre så meget ved hastigheden på greens før der er vækst 

i græsset, men vi ruller og klipper efter forholdene - så i mellemtiden skal vi blot nyde, at vi 

langt om længe kan spille på sommergreens. 

Her i foråret starter vi med noget højere klippehøjder, da græsset nænsomt skal nærme sig de 

optimale klippehøjder. Lige nu klippes greens i 6 mm, men her til weekenden sættes denne 

ned til 4,5 mm. Vi regner med, at lande på 3 – 3,5 mm når der er fuld vækst. Vi har netop 

gødet vore greens og teesteder med den første forårsgødning, så vi kan få gang i græsset. 

Der bliver sat haner på vandposterne på hul 5 og 10 samt ved klubhuset inden weekenden. 

Vi har netop fået en del nedbør (25 mm) og det betyder, at banen er våd – vær opmærksom 

på dette ved færdsel på banen. 

Vi har et rørbrud på hul 10 lige efter 1. sø. Der skal graves for reparation. Se opslag i klubhus 

og på teestedet for evt. ændringer/restriktioner. 

 

Pro’en: 

Der er i denne uge startet junior og begyndertræning. 

Vi har ca 20 begyndere under uddannelse og glæder os til der kommer flere til. 

Juniorerne fik startet træningen tirsdag med højt humør i regnen. 

Denne weekend er der opstartstur for juniorerne i Blokhus, med 18 juniorer og mange 

forældre også. 

Trænger dit udstyr til at blive efterset før sæsonen så tag fat i mig. Jeg skifter grips fra dag til 

dag og vasker også udstyret. 

 

Restaurant Drive: 

Fredag aften afholder vi igen vores populære Winemakers Dinner. Dette betyder at restaurant 

lokalet lukkes kl. 14:00. Dog vil det selvfølgelig stadig være mulighed for at købe mad og 

drikkevarer i Drive Inn (baren). 

 

I år er restaurantens åbningstider følgende: 

 

Søndag – Mandag : 12-17 

Tirsdag – Lørdag : 12 – 20 

 

Vi holder gerne længere åbent for selskaber også søndag og mandag. Vi har naturligvis også 

åbent når der er regionsgolf. 
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Vi har til denne sæson fået indrettet vores nye a la carte rum (det gamle kontor), som vi håber 

at folk vil benytte. Det skal bruges til folk der vil ud og have en hyggelig aften med familien, 

uden at man skal sidde i et klubhus. Vi har derfor fået sat nye lamper op, dækket nogle pæne 

borde og fået lavet lidt hyggemusik. Meningen er at det både kan bruges til golfspillere der vil 

have familien med ud og spise, men også til folk fra nærområdet.  

Det vil være muligt at sidde der inde alle aftner hvor vi har åbent. Vi tager også gerne i mod 

bordbestillinger på tlf: 64692860. 

 

Vi er pr. i gang med at få vores hjemmeside opdateret, men den gamle er stadig aktiv. Så 

ønsker man at se vores menu- og vinkort, åbningstider eller kontakt information er dette 

stadig muligt. Det hele kan ses på www.Restaurant-drive.dk – Vi forventer den nye 

hjemmeside vil være klar inden for 14 dage.  

 

Vi kan selvfølgelig følges på Facebook under Restaurant Drive. Her vil vi også opdaterer om 

evt. Menuer, tilbud, arrangementer og andre spændende ting. 
 
 

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 

http://www.restaurant-drive.dk/

