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Kontoret og shoppen: 

Husk vores hyggematch på fredag kl. 16.00 Vi spiller 9 huller og spiser/hygger bagefter. 

På søndag er det Golfens dag og vi holder ”Åbent hus” fra kl. 10-14. Så få nu sendt venner, 

familie, naboer osv. herned, så de kan se hvor hyggeligt vi har det. Jesper vil sørge for 

undervisning og begynderudvalget vil hjælpe med spil på pay & play banen. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Vi venter stadig på foråret. Vi har igen i denne uge morgenfrost, og det er jo ikke just 

fremmende for vores græs. 

Nå men vi har gang i vores projekt på ”øveområde – driving range”. Greenen er nu rettet af og 

vi lægger rullegræs i dag. 

 

  
her ses Michael i gang med at afrette green. 

 

 
Så er rullegræs ankommet – der er hele 8 paller. 
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Nu mangler vi bare at lægger rullegræs på teestedet der ovre, så er det største arbejde 

overstået. 

Det var lidt fra os greenkeeperne – vi haster videre med vore projekter. 

 

Pro’en: 

Hvis du kæmper med din driver er der driver kursus på lørdag d. 29 april fra kl 09.00-10.30. 

Pris per person er 300 kr. Du kan se mere om kurset her http://jngolf.dk/kurser 

Der er lige kommet en frisk forsyning Super Stroke puttegrips ind som kan gøre at du holder 

dine håndled  mere i ro og får en anden balance i din putter. Pris monteret på din putter er kr. 

300 

Vi har godt gang i begyndertræningen. Vi er oppe på ca 35 prøvemedlemmer :) 

Vores juniorer er også godt igang med deltagelse i diverse turneringer og træning 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Restauranten har hver dag til og med mandag arrangementer. Men det har ikke indflydelse på 

den daglige gæst. Vi kører vores tilbud på burger og menukort ved siden af  
  
Jeg søger stadigvæk en frisk og serviceminded m/k som brænder for madlavning på 37 t.om 

ugen. 
  
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 

http://jngolf.dk/kurser

