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Kontoret og shoppen: 

I weekenden d. 22.-23. april afholder vi Cobra/Puma Skanderborg Bilcentrum Open. Det er en 

junior/ynglingeturnering med dygtige golfspillere fra hele landet. Banen er derfor lukket lørdag 

samt søndag formiddag. Kom og se noget fantastisk golf. Lørdag eftermiddag er der en bil som 

hole-in-one præmie på hul 13. 

Husk vores 9 hullers hyggematch fredag d. 28. april, tilmelding via golfbox. Pris kr. 145,- for 

voksne og kr. 100,- for børn under 14 år. For familiemedlemmer eller venner som ikke spiller 

golf, eller ikke kan nå matchen er der mulighed for at spise med bagefter. Pris kr. 125,- og for 

børn under 14 år kr. 75,- Gunstart kl. 16.00, vi spiller de 9 gamle huller. Forventet spisning kl. 

18.30 

 

Ægteskabsligaen – sæson 2017: 

Så er golfsæsonen 2017 kommet godt i gang, og dermed er det også tid til at Ægteskabsligaen 

starter op, det sker Lørdag d. 29.04.2017 fra kl. 13.00 med Rød match traditionen tro. 

Så har du det lige som os, kan du godt lide en hyggelig runde golf, med forskellige spilformer, 

elsker god mad og hyggeligt samvær, så er det nu du skal gribe fat i din 

ægtefælle/kæreste/samlever og melde jer til, da det er hvad Ægteskabsligaen står for.  

Hvis kun en af jer er medlem i Skanderborg Golfklub, er I stadigvæk meget velkommen til at 

deltage da betales Greenfee gæst med medlem kr. 200,- (gælder ikke fleksmedlemmer, de 

betaler altid fuld greenfee)     

Vi spiller den sidste lørdag i de kommende 6 mdr. med afslutnings fest d.30.09.2017  

Vel mødt 

Med venlig hilsen - Ægteskabsligaen    

 

Info fra Greenkeeperne: 

Vi gik lige og troede, at foråret var kommet. Vi har igen mærket det ustabile vejr som april 

måned kan være. Det har regnet og blæst henover påsken og i denne uge har vi slud og 

nattefrost. 

Disse vejrforhold gør selvfølgelig, at vores greenkeeping bliver lidt vanskeliggjort. Vi vil gerne 

have noget varme, så der rigtig kan komme gang i væksten.  

Vi har lagt det sidste rullegræs på dame Tee 8 i dag. Nu skal det bare plejes, så det hurtigst 

kan komme i brug. 

Vi har jo også vores projekt ”øveområde” ved driving range. Onsdag d. 26. april skal vi i 

gang med, at lægge rullegræs på greenen. Det drejer sig om 350 m2 græs. Til dette 

projekt kunne vi godt bruge lidt hjælp, da det er mange græsruller der skal flyttes. Så har du 

lyst til at hjælpe os greenkeepere med opgaven (det er mest at løfte rullegræs på ca. 20 kg) 

så meld dig hos Henning på 22349940, Vi starter kl. 07.00. 

http://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?language=1030#/competition/1065788/info
http://www.skanderborg-golfklub.dk/ligaens-turneringer-og-propositioner/
http://www.skanderborg-golfklub.dk/aegteskabsliga/
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   Øveområdet på driving range 

 
Vi er i gang med, at gøre banen klar Cobra/Puma Cup i weekenden, hvor vi håber på godt vejr 

både for banen og spillerne. 

 

Pro’en: 

Der er demodag med Cobra fredag d. 21 fra kl 14-17 på driving rangen. Kom og test dine 

køller mod det nye grej fra Cobra. 10% rabat på dagen. 

På lørdag d. 22 april er der Allround kursus fra kl. 09-00 - 11.45. Vi træner Chip, pitch, bunker 

og lange slag. 400 kr. per person. Tilmelding til info@jngolf.dk 

Husk at gamle glatte grips kan gøre det svært at styre dine slag. Vi skifter grips fra dag til dag 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Det ser ud til at vi får en god weekend her. 
Juniorerne fredag , lørdag & søndag Cobra/Puma , men der er altid plads til flere, så derfor har 

vi også vores menu kort som vi tilbyder i weekenden.                
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Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 

mailto:info@jngolf.dk

