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Kontoret og shoppen: 

Lørdag d. 3. september afholdes der Jydsk Distrikt Tour for unge under 22 år. I den 

forbindelse mangler juniorafdelingen forcaddies. Har du mulighed for at hjælpe, så kontakt Ole 

Bloch på mail: o.bloch@hotmail.com. Det drejer sig om 3-4 timer lørdag 

formiddag/eftermiddag. 

KLUBMESTERSKAB: Der er alt for få tilmeldt, lige nu er det kun 4 rækker som bliver til 

noget. I år har vi også et Handicapmesterskab, både for damer og herrer. Der er kun 1 herre 

tilmeldt. Kom og støt arrangementet ved at deltage, det er gratis og vi hygger. 

 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Vi gir den gas hos greenkeeperne og vil gerne nå så meget som muligt. 

Vi har dog et hjertesuk – Læg riverne helt ned i bunkeren efter brug. 

 
Sådan møder vi desværre rigtig mange river. Det giver os en del extra arbejde, at skulle 

standse maskiner og lægge riven korrekt ned i bunkeren. PÅ FORHÅND TAK. 

I denne uge reparerer vi foran green 5, hvor græsset ikke synes at komme. Vi skærer tørv på 

øvebanen og bruger disse til at lappe ”hullerne” 

Så er årstiden for svamp i vore greens rykket nærmere. Vi kan alle hjælpe med, at undgå 

svamp ved at rette vores nedslagsmærke op. Et mærke der ikke rettes efterlader en bar 

overflade og det giver svampen let spil. Hjælp os med at passe på vore greens. 

 

 

Pro’en: 

Vores kvalrækkehold spiller oprykningsspil i weekenden. Der er mange unge spillere med som 

er herligt.  

Lørdag er der allround kursus fra 09.00-11.00. Vi gennemgår chip, pitch, bunker og lange slag. 

Pris Per deltager 300 kr. Tilmelding til info@jngolf.dk 
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Restaurant Drive: 

Torsdag har vi herredag og et mindre arrangement i den bagerste ende af restaurantlokalet. 

Dette er ikke noget der kommer til at påvirke jer golfere.  

Fredag er der sponsor dag, som betyder at restaurant lokalet er optaget indtil sidst på 

eftermiddagen. Det er selvfølgelig stadig muligt at købe mad og drikke i Drive Inn. 

Lørdag er der JDT som også indtil sidst på eftermiddagen fylder restaurantlokalet. Men også 

her er det selvfølgelig muligt at sidde i Drive Inn.  

 
 

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 


