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Kontoret og shoppen: 

Håber i alle sammen har nydt sommeren, selvom vejret ikke har været det bedste. 

Søndag formiddag har vi kredsturnering for juniorerne, kom ud og kig, det er en hyggelig dag. 

Husk tilmelding til klubmesterskabet, som foregår d. 17. og 18. september. I år er der også et 

Stablefordmesterskab for både damer og herrer. Se turneringsbestemmelserne i golfbox. 

Tirsdag d. 23. august vil Jesper og Stig rydde op i buskene til højre for driving range. Hvis i 

har lyst til at hjælpe, starter vi kl. 09.00. Forventer at være færdige omkring kl. 12.00 

 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så har vi snart alle mand tilbage fra ferie. Vi har de sidste 1 ½ måned kun været 3 mand og 

det har gjort, at vi kun har kunnet nå det mest nødvendige. 

Vi har en rabatklipper på prøve i et par dage. Denne skal gerne kunne klare vore søkanter, 

vandløb, siv og høje teesteder. Det bliver spændende. Hvis det viser, at virke på vores bane vil 

det fremadrettet gøre, at vi nemmere kan have finish omkring søer og grøfter i orden og 

samtidig skåne ansatte for opslidende buskrydning. 

 

 
Her ses Michael i gang med vores sø på hul 1. 

I uge 34 skal Alf i gang med sin svendeprøve og det tager i alt 4 uger. Ligeledes i uge 34 

kommer Bjarne og Jan og de skal være her i 4 uger. Det gør så, at vi kan komme i gang med 

forskellige projekter. 

Vi mangler at få ordnet de sidste skader i græsset ved green 5. Vi vil også arbejde ekstra med 

vore greens, når vi har mere mandskab til rådighed. 

Der er stadig brug for nogle extra hænder til, at ordne ukrudt i bunkers og under bænke, så 

kom bare frit frem hvis du har tid/lyst – kontakt Henning(22349940) 

 

Pro’en: 

Der er gang i begyndertræning igen efter sommerferien.  

Træningstider er onsdag 11-12, onsdag 17-18 og torsdag 17.30-19.00 

Danmarksturneringen er spillet færdig her i weekenden. 3 division herrer blir i 3 division. Vores 

Kvalrække hold vandt puljen og skal i oprykningsspil. Dameholdet rykker ned fra 1 til 2. 

division. Vores senior 2 divisionshold blir i samme række. 

Lørdag d. 20 august er der Driver kursus fra kl 09.00-10.30. Pris per deltager kr. 300. 

Tilmelding til info@jngolf.dk 
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Restaurant Drive: 

Fredag aften er der juniormatch. Lørdag er der selskab i a la carte rummet, men dette påvirker 

ikke noget for golfspillerne. 

Søndag er der Kredsturnering, som vil være i resturanten. Det er selvfølgelig stadig muligt at 

sidde i Drive Inn. 

 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant Drive: Rasmus Haagemann og Mads Dippel 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


