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Nyhedsbrev nr. 13/2016 
1. juni 2018 

GOLF MOD KRÆFT D. 5. juni: Husk at melde jer til, det støtter et rigtigt godt formål. 

 

Kontoret og shoppen: 

Så er der åbnet for alle turneringer i Jubilæumsugen – husk at tilmelde jer, det bliver hyggeligt 

og sjovt. Det går også rigtig fint med tilmelding til Jubilæumsfesten, og her er der også stadig 

plads. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Info fra Greenkeeperne: 
Vi har i den forgangne uge fået ordnet bunkeren ved øveområdet på driving range. Den var i 

miserabel stand, og vi har fået gravet kanten og repareret græsset ovenfor bunkeren. På 

billedet ses arbejdet midtvejs. Nu vil det være meget bedre at øve bunkerslag. Skrænten må 

ikke betrædes. 

 
I samråd med baneudvalget har vi også prøvet ”at høste rough” med vore egne maskiner. Vi 

har prøvet at reducere rough mellem 10 og 11 og højre på 11. Michael ses her i gang med 

høstar-bejdet. 

 
Hvis det viser sig at blive en succes vil det blive blive brugt flere steder på banen. 
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Tirsdag har vi krydsvertikalskåret vore greens. Dette skulle gerne give lidt mere speed. Vi blev 

flere gange afbrudt af lyn og torden. Her vil vi slå fast, at ved lyn og torden er golfbanen 

ikke det rette sted, at opholde sig. 

I denne uge regner vi med, at plante nye træer på hul 3 og ved ”ruinen”. 

Vi får en ny mand i teamet Bjarne – tag godt i mod ham.  

 

Pro’en: 

Lørdag er der driverkursus fra kl 10.30 til kl 12.00. Pris per deltager 200 kr 

 

Restaurant Drive: 

Fredag aften har vi i et lille selskab i vores a la carte rum, men dette har ingen påvirkning for 

golfspillerene. 

Lørdag har vi brunch i det store lokale fra kl. 11 og frem til aften. I vores lokale ved siden af er 

der et firma arrangement. Det er dog stadig muligt at købe drikkevarer og mad i Drive Inn 

(baren). 

Lørdag aften er der veninde dag, som efter deres golfrunde, kommer ind og spiser. De vil 

sidde i den bagerste del af vores restaurant lokale. Men der vil selvfølgelig stadig være 

mulighed for at komme ind og spise. 
 
 

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 


