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Husk ølsmagning fredag d. 19. maj i Restauranten, mere info følger. 

 

Kontoret og shoppen: 

Husk tilmelding til Golfexpertens forårsturnering som spilles søndag d. 14. maj. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Sikken en weekend. Den varme der var over os i weekenden vil vi gerne beholde, det ville 

booste væksten på banen. 

Nå pyt. Vi har netop færdiggjort dræningsprojektet ved green 4. Området er afrettet, sået og 

nu venter vi bare på, at det bliver klar. 

 

 
Området ved green 4. 

Vi har også færdiggjort dræningsområdet på fairway 10. Vi ser desværre rigtig mange der 

bare vader inde over området trods der er blå pæle med sort top. Man må hente sin 

bold derinde med respekt for det ny nysåede område. 

 

 
Drænrender ved fairway 10. 

Vi har også fået lagt det sidste rullegræs ved øveområdet ved driving range. Der er sået, gødet og nu 

vandes der for livet løs. 
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Her er vi i gang med at lægge rullegræs på teestedet på øveområde. 

Vi har også lige gødet greens og topdresset disse så de bliver mere jævne. 

 
Pro’en: 

Vores divisionshold var i kamp i weekenden 

3 divisions herrer tabte begge udebane kampe efter at tingene ikke lige gik vores vej på 

afgørende tidspunkter 

5 division herrer vandt 2 overbevisende sejre 

2 divisions damer tabte lørdag men kom tilbage og vandt søndag. Stærkt spillet af damerne. 

2 divison senior tabte lørdag og vandt søndag. 

Vi har nu ca 40 begyndere i gang med at blive golfspiller og vil gerne have flere igang. 

 

Der er masser af kurser slået op på jngolf.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Torsdag har herrerne bymatch mod Odder, fredag konfirmation og søndag klubturnering. Vi 

har dog åbent med fuldt menukort alle dage – så kom bare. 

HUSK vi holder ølsmagning fredag d. 19. maj (nærmere info kommer snart) 
 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


