
 

 
 

Hylke Møllevej 2 
DK-8660 Skanderborg 

Tlf.: 8653 8688 

www.skanderborg-golfklub.dk 

Nyhedsbrev nr. 16/2016 
22. juni 2018 

 

Og vi har stadig udsalg i shoppen, kom forbi og gør et godt køb. 

 

Kontoret og shoppen: 

Nu er de første Jubilæumsmatcher spillet, og der har været rigtig god tilslutning. 

Det er stadig muligt at melde til matcherne fredag og lørdag. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Info fra Greenkeeperne: 

Så er vi i gang med jubilæumsugen. 

Vi har sat alle sejl for, at kunne tilbyde en bane, der er noget over vores normale stand. Vi 

koncentrerer os i denne uge mest om klip og rul.  

Vi krydsklipper greens op til flere gange i løbet af ugen. Det betyder, at der bliver klippet extra 

meget græs af og efter disse klip bliver greens rullet, som giver en jævn spilleflade. Det giver 

hurtigere og jævnere greens. 

 
Her ses Alf og Jan i gang med, at krydsklippe og rulle greens. 

Vi håber, at rigtig mange kommer ud og spiller vores bane, så den extra ”nursing” prøves af 

flest mulig. 

Fra næste uge begynder ferieperioden hos greenkeeperne. Vi sender Alf på ferie og så kommer 

alle mand, som perler på en snor. Vi vil indtil midt i august have en mand på ferie. Bjarne har 

været i praktik i snart 4 uger og stopper på onsdag, men kommer tilbage i uge 34. Jan stopper 

ved udgangen af næste uge (Jan har så været hos os i 6 uger) Jan kommer også tilbage i uge 

34. Det har virkelig betydet en forskel på banen, at have haft disse to mand i staben. Vi har 

kunnet nå rundt i alle hjørner og det kan virkelig ses. Stor tak til Bjarne og Jan. 

”Sommerbemandingen” betyder også, at i juli og start august har vi kun kapacitet til 

klippeopgaver og de faste rutiner. Der vil kunne været lidt langt græs langs søer og lidt stritter 

hist og pist. Dog vil selv banen/spilområdet blive passet efter alle kunstens regler. Skulle der 

være nogen, der har tid/lyst til, at give en hånd med til f.eks ukrudt m.m skal de blot kontakte 

Henning(22349940). 

 

 

Pro’en: 

Der er tilbud på de lækre Super Stroke puttegrips. 3 forskellige tykkelser. Normal pris 299. Nu 

249 monteret 

Der er også fortsat 3 pladser på banekurset d. 2.7.  Tilmelding til info@jngolf.dk 
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Restaurant Drive: 

Torsdag er der Sankt Hans match med efterfølgende spisning. Vejret ser lidt skiftende ud, men 

vi håber vejret holder.  

Fredag er der reception i restauranten fra kl. 14-17. Restauranten vil lave nogle små “hapsere” 

og der vil også være lidt vådt til ganen. Om aftenen er der Smølfematch med juniorerne med 

efterfølgende spisning. I teltet som er sat op til jubilæumsfesten er der studenterfest. 

Lørdag er der jo selvfølgelig jubilæumsfest, og vi har i hvert fald gjort vores for det bliver et 

brag af en fest! 

Søndag er der ikke noget specielt andet end dem som kommer ind fra banen. 

Lis Jensen er tilbage som kunstner i restauranten og køre i øjeblikket ophørsudsalg på sine 

billeder der er udstillet. Kig ind forbi om der er noget der kunne pynte hjemme i stuen.  

 
 

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 


