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Kontoret og shoppen: 

Shoppen har startet det store skoudsalg, kom og se det store udvalg og de lave priser. 

Husk at melde jer til klubmatchen søndag, der er plads til alle og fine præmier. 

Hvis der er nogen som ligger inde med venstrehånds golfsæt, som de ikke bruger. Er vi meget 

interesseret her på kontoret (til udlån/udlejning). 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Nu er banen ved at være der hvor vi gerne vil have den. Den megen varme og regn har gjort 

banen godt. Lige nu er vi i en periode med meget lidt nedbør og vi vander selvfølgelig alt det 

vi kan. Vi må dog acceptere, at nogle dele af banen kan se ”lidt svedne” ud i tørre perioder.  

Endelig!!!!! 

Torsdag den 22. juni er det slut med, at slå fra måtte på Tee 8. Teestedet åbnes for spil. Der 

er stadig lidt steder omkring teestedet hvor græsset ikke er helt oppe, men det er jo ikke det 

vi skal slå fra. Græsset kan se lidt tørt ud, men det er blot fordi vi har stresset det med, at 

klippe det ned i den rette højde. 

 
                Udsigt fra tee 8. 

Så går vi snart ind i ferietiden. Vi sender første mand på ferie(Alf) i næste uge. Så går det slag 

i slag henover sommeren. Det betyder så også, at vi en en mand mindre til at passe banen. Vi 

vil bestræbe os på, at i ikke kommer til at mærke det. Det er jo sådan, at greenkeepere kun 

holder 2 ugers sommerferie og venter med resten til vinter, så det er en ferie der skal nydes. 

 

Pro’en: 

Der er fortsat et par pladser når der er allround kursus lørdag d. 24 juni kl. 09.00 - 11.30 

Vi gennemgår chip, pitch, bunker og lange slag. 

Pris per deltager 400,- kr. 

 

Der er samme dag puttekursus fra kl 12.30 - 13.45. 

Her gennemgår vi putteteknik, rytme greenlæsning og træningsøvelser 
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Pris per deltager kr. 200 

 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Der er stadig fin gang i restauranten og derfor søger vi stadig folk til den daglige drift. 

Så er du ledig, eller dine børn eller børnebørn mangler arbejde, så kontakt Jette. 
 

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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