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Kontoret og shoppen: 

I weekenden d. 16.-17. april har vi vores store årlige juniorturnering, hvor en del af landets 

bedste juniorer konkurrerer om flotte præmier. Hvis i har tid og lyst, er der mulighed for at se 

de dygtige golfspillere på tæt hold. 

Søndag d. 17. april fra kl. 10 til 14 har vi åbent hus/golfens dag. Fortæl dine venner, bekendte 

og naboer om dette arrangement. Alle er inviteret til at prøve golf. Der vil være undervisning, 

spil på Pay & Play banen samt info om hvad vi kan tilbyde. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Ingen start på sæsonen uden ”opstartsproblemer”. Vi har haft rørbrud på hul 10. Denne skade 

er netop ordnet. Der er jævnet ud, sået og gødet. Området er markeret med blå pæle indtil 

græsset er kommet. Vi har fundet gammel dræn til højre ved green 5. Der kommer en masse 

”trykvand” oppe fra og drænet er kollapset her og kan ikke komme videre. Vi planlægger, at 

dræne vandet på tværs af fairwayen.Dette vil sandsynlig ske i uge 17. Vi regner med at klare 

det på 1 – 2 dage. Vi kunne godt bruge et par frivillige til denne opgave. Hvis du har 

mulighed/lyst til, at hjælpe må du gerne kontakte Henning på 22349940, så aftaler 

vi tid/dato. 

Vi er begyndt, at sætte klippehøjderne ned og har netop klippet fairways i 15 mm og forgreens 

teesteder i 12 mm. Så der vil blive tydelig forskel på de forskellige arealer.  

Nu håber vi bare snart det bliver varmere, så vi kan begynnde, at arbejde med vore greens og 

får lidt mere fart og jævnhed i disse. 

 
Billede af ”vandhullet ved green 5” 

 

Pro’en: 

Vi havde en super opstartstur til Blokhus med juniorerne. 

Der er også godt gang i sandkasseholdet der er for de mindste juniorer. Der er mange nye der 

prøver at gå til golf som jo er dejligt 

Kurserne der er udbudt i april-maj er også godt fyldt op. 

Vi glæder os til golfens dag søndag hvor håber at se mange nye spillere 

 

Restaurant Drive: 

Vi takker for den fine opbakning til winemakers dinner i fredags, det viste sig at være en stor 

succes. Datoen for den næste bliver fastlagt inde længe, og kommer højst sandsynligt til at 

ligge i oktober måned. Så snart datoen er fundet bliver det slået op på vores hjemmeside samt 

facebook. 



 

 
 

Hylke Møllevej 2 
DK-8660 Skanderborg 

Tlf.: 8653 8688 

www.skanderborg-golfklub.dk 

I forhold til den kommende weekend er der jo selvfølgelig godt fyldt op i restauranten både 

lørdag og søndag grundet den store juniorturnering. Ellers har vi ikke det store at fortælle, før 

i næste uge hvor alle vores konfirmationer for alvor starter. 
 
 

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 


