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Kontoret og shoppen: 

Vi kan allerede nu se at der er gang i tilmelding til Jubilæumsfesten lørdag d. 25. juni. 

Der er plads til knap 170, og det bliver først til mølle princippet. Sidste tilmelding er mandag d. 

21. juni kl. 12.00. Umiddelbart efter tilmelding fremsendes kontonummer til betaling, husk at 

påføre navn(e) på deltagere. 

Der er åbent for tilmelding til ugens matcher i golfbox (Blå match fredag er på vej). 

PINK CUP: Husk at støtte vores damer i forbindelse med Pink Cup som spilles d. 7. juni. 

Nabomatch: Husk vores spændende ”nabo/vennematch” fredag d. 17. juni. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Info fra Greenkeeperne: 

Vi har netop(mandag/tirsdag) dybdeluftet vore greens(ned i 20 cm). Dette er sket om 

aften/natten for, at mindske generne for spillere og af mandskabsmæssige årsager. Greens er 

blevet rullet bagefter for, at genskabe en god spilleflade. Der vil være synlige huller i greens i 

en kort periode, men det giver sunde greens. Desværre har det givet skader på green 7(som 

er den green med dårligst rodnet). Skader er repareret og markeret med blå spray. 

 
På billedet ses skader på green 7. 

Vi har været noget uheldige med sygdom/frafald af vore jobpraktikanter. Vores nye mand 

Frederik kom ikke rigtig i gang. Vi har derfor ansat Jan Andersen foreløbig indtil 1.7.2016. Jan 

er faglært og har været på golfbaner i mange år. Tag godt mod ham.  Med Jan i staben kan vi 

intensivere vores pleje af banen med mere klip og andre tiltag. Vi er også i dialog med 

kommunen om en anden jobpraktikant. 

Vi har tidligere efterlyst frivillige, der ville give en hånd med. Der har ikke været så stor 

respons, men der er dog en der allerede har gjort en forskel. 
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På billedet (ovenfor) er Legarth i gang på hul 3 og resultat ved 1. tee. 

Du kan stadig nå, at give en hånd med og være med til, at forskønne vores bane. Kontakt blot 

Henning på 22349940. 

Vi regner med, at sprøjte mod ukrudt fredag (det skal helst være næsten vindstille). Der vil 

være synlige resultater indenfor 14 dage. Men husk, at vi aldrig kan få en ukrudtsfri bane med 

de midler vi var lov til, at bruge i dag. Dette er ens for alle golfbaner. Ser du en golfbane uden 

ukrudt – bør du nok undre dig? 

 

 

Pro’en: 

Der er DEMODAG med Cobra Fredag d. 27 på driving rang fra kl 14-17.30. Kom og test dine 

køller og jern mod de nye lækre ting fra Cobra. 

Vores elitehold er i kamp i weekenden. Der er mange junior spillere med igen som giver dem 

en masse erfaring. 

Der er nu en del af de nye begyndere igang med at spille begynderturneringer. 

 

 

Restaurant Drive: 

Lørdag afholder Danmarks Veteran Motorcykelklub Jyllandsløbet 2016. Dette betyder der fra 

lørdag omkring kl. 10 til 14, løbende vil komme veteran motorcykler til klubben. De vil holde 

på den nederste del af p-pladsen og det er selvfølgelig tilladt at gå og kigge og snakke med 

motorcykellisterne. De spiser kort og køre derefter videre. Hvilket vil sige der i hele 

tidsrummet vil holde motorcykler og være gang i restauranten. 

Men i kan selvfølgelig som i plejer sidde og spise eller drikke i enten vores a la carte rum eller i 

Drive Inn.  

Ellers er der nogle små arrangementer i løbet af weekenden, men ikke noget der påvirker 

golfernes muligheder for mad og drikke. 
 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant:: Rasmus Haagemann og Mads Dippel 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


