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Kontoret og shoppen: 

Det går rigtig godt med prøvemedlemmer, vi er oppe på 42 prøvemedlemmer. Og de første er 

i gang med begyndermatcher. 

Vi har udsalg på Puma i shoppen, -20% på alt det nye, kom og kig (og køb) 

Som i sikkert ved, kommer Made In Denmark til Silkeborg i 2018. Det betyder at der kommer 

mange tilskuere/golfspillere til vores område. Vi er allerede ved at kigge på mulighederne, for 

at få en del af disse til Skanderborg for at spille golf, handle i shoppen og spise i restauranten. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så er der kommet gang i græsset. Vi har god vækst i alle greens. Dette vil gøre, at 

plamagerne vil lukke sig med nyt græs. Vi regner med, at åbne putting green i næste uge (alt 

efter vejret). 

 
Her ses vækst i green før og efter klipning. 

Vi har været uheldige, at have en voldsom hydraulikskade i kanten af green 18. Disse skader 

sker ved, at slangen der er under stort tryk sprænger ( p.g.a. slitage). Dette kan ikke ses før 

skaden sker. Olien der er varm p.g.a trykket svider græsset. Vi har hurtigt vandet kraftigt og 

hældt afspændingsmiddel på. Vi må se om det er nok, ellers må vi efterså. Området er fint 

spilbar trods skaden. 

 
Her billede af skade på green 18 

Der vil i næste uge blive plantet et hegn af fjeldribs ved stien op til Tee 7. Der er ikke adgang 

fra denne side mere (det har også været forbudt tidligere) – respekter nu dette. 

 
Pro’en: 

Der er Cobra Demodag igen på fredag d. 19 maj fra kl 14-17. Hvis du kæmper med din driver 

så kom og prøv den letteste driver i verden af slå med. Der er 10 procents rabat på dagen så 

den koster kun 1799 kr med rabat 
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På lørdag d. 20 er der stadig et par ledige pladser på Allround kurset hvor vi gennemgår Chip, 

pitch, bunker og lange slag. Det er fra kl 09.00-11.45. Prisen er 400 kr per deltager. 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Herfra er det med beklagelse at jeg nok ser mig nødsaget til at aflyse vores arrangement med 

ølsmagning/tapas til KUN 149,- pga. der kun er 4 personer som har tilmeldt sig, 
Jeg havde fået en til at komme og fortælle om de forskellige øl og ville lave tapas dertil, og 

havde håbet på større opbakning (jeg lader fristen for tilmeldingen være åben til i morgen 

tidlig) Så kom nu ind i kampen. 
Søndag afholdes der konfirmation, og derfor køres et begrænset menu kort. 
 

 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 
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