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Kontoret og shoppen: 

Så er vi endelig i gang med sæsonen, og vi har alle glædet os. 

Første 36-54 turnering er onsdag d. 18. april, så kom glad. 

Husk at tilmelde jer til Golfexpertens Forårsturnering på søndag. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Nyt fra greenkeeperne: 

Nu er det endelig blevet sæson igen. 

Vi har hos greenkeeperne glædet os meget til denne sæson. Efteråret og vinteren har ikke 

været noget at skrive om. Vi har haft en del opgaver i vinteren og der er også investeret i nye 

maskiner. 

Til denne sæson er der kommet nye folk til. De fleste kender Bjarne Alstrup. Han er ansat som 

sæsonansat helt indtil 1. december. 

Vi har også ansat en ny ung lærling – Simon. Simon er 21 år og en kompetent golfspiller (han 

spiller i handicap 7). Simon har gennemført sin grunduddannelse og er startet i mesterlære i 

marts 2018. Han starter på sit hovedforløb i oktober 2018. Simon bliver tilknyttet eliteholdet. 

 
    Simon – vores lærling. 

Vi har netop haft en super banens dag. Igen i år slog vi rekord med deltagerantal – vi var 65 

mand. Der blev virkelig knoklet igennem og mange af opgaverne ville greenkeeperne aldrig 

have nået.  

Et kæmpe tak fra greenkeeperne  

Vi har netop åbnet sommergreens og åbner teesteder til weekenden. Vi har simpelthen 

manglet varme i jorden til, at få gang i væksten. 

Der er svampeangreb i nogle greens, men disse vil lukke sig når væksten kommer. 

Jeg kunne skrive en masse, men det kommer løbende i de næste ugebreve. 

 

Pro’en: 

Så er vi kommet godt igang med både junior, begynder og vores elitehold. 

 

Der er 37-54 træning som er for begyndere og spillere der er startet indenfor de sidste 3 

sæson, mandag kl 17.00-18.30 samt onsdag kl.11-12 samt 18-19 

 

Driver kursus lørdag d. 21 april fra kl. 10-12. 
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 Hvor i slagfladen rammer du bolden 

 Hvorfor flyver bolden som den gør 
 Redskaber til at forbedre dig med driveren 

Pris per deltager er 350 kr. 

 

Shortgame kursus lørdag d. 21 april fra kl 13.00 - 14.30 

 Hvordan kan jeg bruge næsten samme teknik til både chip, pitch og bunker 

 Hvorfor rammer jeg jorden før bolden 
 Hvorfor topper eller flækker jeg bolden 

Pris per deltager er kr. 300 

 

Som noget nyt er der mulighed for at få en massage behandling af dine skavanker i klubben. 

Du kan se på hvad behandlingen går ud på på www.jesperlassennielsen.dk. 

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om jeg kan hjælpe lige netop 

dig. 

Lige nu er der tilbud på 1 times behandling for 320 kr. 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Vi har rigtig godt gang i restauranten og er glade for at komme i gang. Følg med på vores 

hjemmeside og facebook, vi lægger mange spændende tilbud ud i øjeblikket. 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 

http://www.jesperlassennielsen.dk/

