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Kontoret og shoppen: 

HUSK at tilmelde jer Løvfaldsmatchen på søndag, der er flotte præmier fra Franzen Lys. 

Nyhedsbrevet vil her i ”vinterperioden” ikke komme fast. Der vil blive udsendt nyhedsbrev når 

der behov får det. 

Så skifter vi lidt i åbningstiderne, både på kontoret og i restauranten fra mandag d. 2. oktober 

Kontoret har åbent hverdage 9-14 og lørdag/søndag i oktober 9-13. 

Restauranten har åbent fredag/lørdag/søndag fra 13-20 i oktober. 

Øl og sodavand automaten bliver fyldt op i kælderen. 

 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så kom regnen og efteråret. 

Vi havde banen lukket for første gang i denne sæson i mandags. Der var kommet så meget 

regn, at der stod blank vand på samtlige greens. Vi er i sådan en situation nødt til, at passe på 

banen og lukke for spil. 

Vi klipper når vi kan uden at skade banen. Vi er gået lidt i efterårs ”mode” hvor der er mindre 

klip og andre opgaver der fylder dagene. 

Vi kan se, at vores eftersåning fra uge 38 er begyndt, at vise sig på vore greens. Det spæde 

babygræs er begyndt at pible frem i rillerne. 

På mandag får vi en ung praktikant i 4 uger. Han hedder Simon er 20 år, kommer fra Horsens 

og spiller selv golf. Tag godt i mod ham. Han vil gerne snuse lidt til faget. 

På tirsdag (10. oktober) er vi - banen og greenkeeperne værter for DGA masters Syd. Det er 

en turnering for greenkeepere i hele Danmark. Vi glæder os til at møde vore kollegaer og vise 

vores bane frem. 

 

 

Pro’en: 

Der er brandudsalg i shoppen på Cobra Drivere 

Dame Max Driver. Verdens letteste driver at slå med. Før pris 1999. Nu 1699,- Herre Max 

Driver.  Verdens letteste driver at slå med Før pris 1999. Nu 1699,- 

Dame Hybrid 6 hybrid. Slår næsten sig selv. Før pris 1399. Nu 1100,- Herre  Hybrid 6 hybrid. 

Slår næsten sig selv. Før pris 1399. Nu 1100,- 

Cobra King F7 Herre Demodriver. Førpris 2999, Nu 1900,- Cobra King F7 Herre HT driver til dig 

der mangler højde op dine slag.  Demodriver. Førpris 2999, Nu 1900,- 

 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Der afholdes julemarked i klubhuset søndag d. 12. november. Kryds allerede dagen af nu. 
NYHED: Fredag/lørdag/søndag i oktober, Great Omaha Steak m/tilbehør kun kr. 199,- 

Husk hver søndag i oktober fra 17-20 har vi Flæskesteg med det hele til kun kr. 78,- 

Husk at bestille bord på 6463 2840 eller 4297 7173. 
 
 
 



 

 
 

Hylke Møllevej 2 
DK-8660 Skanderborg 

Tlf.: 8653 8688 

www.skanderborg-golfklub.dk 

 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


