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Da vi stadig har masser af varer, fortsætter vi med 25% rabat på alt Puma. 

 

 

Kontoret og shoppen: 

Så er Jubilæumsugen overstået, og der skal lyde en stor tak til alle dem som har været med til 

fejre dette. Det har været en fantastisk uge. 

I forbindelse med KLUBMESTERSKABET lørdag og søndag d. 17.-18. september bliver der også 

et mesterskab for damer og herrer med handicap. Se betingelser i golfbox under turneringer. 

DRONNINGLUND GOLFKLUB er blevet venskabsklub med Skanderborg. Det betyder at vi spiller 

for kr. 200,- hos hinanden. Så kig forbi hvis i er på de kanter. 

Husk, at i juli har vi spil og spis for kr. 300,- så inviter venner og familie på en hyggelig dag. 

På grund af ferie er der ikke Nyhedsbreve i juli måned – god ferie til alle. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Vi synes i greenkeeperstaben, at jubilæumsugen gik fint og banen stod rigtig godt. Nu banker 

hverdagen på og vi har netop gødet og priklet greens. Disse var blevet noget komprimeret af 

at vi havde klippet og rullet greens så intensiv. Normalt ville vi rulle greens efter en prikling, 

men dette kunne ikke lade sig gøre, da vi var nødsaget til at gøde greens i samme ombæring.  

Vi gør selvfølgelig ikke noget der generer spillet hvis vi kan undgå det. Vi starter meget tidlig 

om morgenen for, at komme ”foran” spillerne, men der er nogle få gange vi ikke kan undgå, at 

spillere mærker os på banen. Vi håber selvfølgelig på alles forståelse for denne 

nødvendige pleje af vores dejlige bane. 

Vi har netop hentet rullegræs i Randers Golf og repareret den store skade i venstre side af 

green 7. greenen bør komme sig noget hurtigere, da der nu er lagt nyt græs. Dette skal lige 

hæfte sig. 

 
Her ses green 7 efter reparation.  

Vi har netop eftersået alle greens på øvebanen, så greens kan komme op i en bedre standard. 

Vi vil løbende højne standarden her alt efter resourcer. 

 

Pro’en: 

Der er fortsat et par pladser på banekurset på lørdag fra kl 9 - 12 

Der er pause i begyndertræningen i juli måned. Vi starter op i august igen 
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Restaurant Drive: 

Lørdag har vi 2 selskaber. 1 i den bagerste ende af restauranten og et i vores a la carte rum. 

Dog er det selvfølgelig stadig muligt og komme ind og købe mad eller drikkevarer. 

Ellers ser juli måned stille ud, så der er ikke de store ting at fortælle for os.  

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer. 

 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant Drive: Rasmus Haagemann og Mads Dippel 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


