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Kontoret og shoppen: 

Så kom vi endelig i gang med sæsonen efter en lang vinter. Vi har her op til sæsonstart 

ændret alarmsystem og det betyder der er kommet andre paneler til bagrum og lockerrum. 

Koden er den samme, men der skal ikke trykkes stjerne eller firkant mere. 

 

I forbindelse med driving range, er det tilladt at slå fra græsset. Dog vil vi henstille at der ikke 

bruges tees til højre for udslagshuset ved boldmaskinen. De knækkede tees er meget spidse, 

og sidste år punkterede vores opsamlerbuggy flere gange på disse tees. 

 

Husk vores 9 hullers hyggematch fredag d. 28. april, tilmelding via golfbox. Pris kr. 145,- for 

voksne og kr. 100,- for børn under 14 år. For familiemedlemmer eller venner som ikke spiller 

golf, eller ikke kan nå matchen er der mulighed for at spise med bagefter. Pris kr. 125,- og for 

børn under 14 år kr. 75,- Gunstart kl. 16.00, vi spiller de 9 gamle huller. Forventet spisning kl. 

18.30 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så er sæsonen i gang igen. Vi må desværre konstatere, at vore greens ikke er kommet uskadt 

gennem vinteren. En del greens har spor efter sneskimmel, som er en svamp, der angriber 

vores kortklippede greens.  Det er sjovt, at green 16 og 17 har det rigtig fint, det er normalt 

dem der lider mest. Der er vækst i pletterne og inden længe vil plamagerne fyldes med græs. 

Vi skal blot have noget varme, som for alvorlig sætter gang i væksten. Greens har alle fået 

samme pleje, men er kommet forskelligt gennem vinteren. Vi sætter klippehøjden på greens 

ned til 4 mm i dag det gør, at overfladen føles mere jævnt. 

 

Vi har netop lagt rullegræs på teested 8. Vi er helt færdige med herre Tee, men mangler ca. 

halvdelen af dame Tee. Nu skal de prikles, tromles, dresses og rødderne skal fæstne sig før de 

kan tages i brug. Vi regner med ca. 1 måneds tid. 

 
Michael i gang med, at lægge rullegræs på herre Tee 8. 
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Vi er også i gang med anlægsarbejde i vores øveområde ved driving range. Nu er Teestedet 

graves ud, der er etableret vanding. Når resourcerne tillader det, skal vi have rettet green og  

Tee helt af. Herefter skal der lægges rullegræs begge steder. Vi kan godt bruge nogle 

hjælpende hænder når vi kommer så vidt. Jeg håber der er nogle frivillige der vil give en hånd 

med. Jeg vender tilbage omkring dette. 

Ellers glæder hele greenkeeperstaben sig til en ny sæson hvor vi forhåbentlig kan levere en 

god bane som sidste sæson. Nu skal vi blot have noget forår med en masse varme. 

God sæson til alle. 

 

Pro’en: 

Der er påske kursus lørdag fra kl 10-14 i samarbejde med Knud Storgaard.  Vi gennemgår 

putt, chip, pitch, bunker og lange slag. Der er stadig ledige pladser. Se info om kurset her : 

http://jngolf.dk/uf/60000_69999/65994/f2cf12fd2538c57351c6614f2b4b0a50.pdf. 

 

Der er også masser af andre kurser slået op. Se mere her : http://jngolf.dk/kurser 

 

Der er kommet demodrivere og køller hjem fra Cobra. Hvis du gerne vil teste din egen driver 

op mod en ny kan du gøre dette ganske gratis. Book en tid ved at skrive til mig. 

Info@jngolf.dk 

 

Vi holder demodag med Cobra fredag d. 21 april fra kl. 14-17 på driving rangen hvor du kan 

prøve alle de lækre ting fra Cobra og få 10% rabat på dagen 

 
Restaurant Skanderborg Sø: 

En stor tak for den flotte modtagelse. 
Vi havde stor succes lørdag d.1/4 med vores åbningstilbud stegt flæsk, hvor vi havde fuldt hus 

og søndag til åbningsturneringen var der også stor tilslutning til spisningen ( ca 100 pers. ) Det 

var en dejlig og travl weekend. 
I uge 17 kører vi burger uge,  se på vores hjemmeside hvad dette indeholder. 
Vi ser frem til en spændende sæson. 
 
  
 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 
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