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Kontoret og shoppen: 

Vi har en del nedslagsmærker på greens, husk at rette disse. 

HUSK at fortælle venner, naboer, familie osv. at vi har åbent hus på søndag fra kl. 10-14. Der 

vil være mulighed for undervisning og spil på Pay & Play banen. Klubben er også vært for en 

øl/vand samt lidt mad til alle nye interesserede. 

 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så ser det ud til, at vinteren er væk og sommeren melder sin ankomst. Vi har udsigt til nogle 

varme dage sidst på ugen.  Det er rigtig godt med varme og sollys for vores bane. Vi har 

stadig lidt vinter-skader på green, men hvis man kigger godt efter er der vækst af græs 

skaderne.  

Vi har desværre været ekstremt uheldige med vores vandingsanlæg. Vi har klargjort dette til 

drift mandag og tirsdag. Da vi skulle have gang i pumperne var disse ødelagt af den ekstreme 

kulde vi havde i marts måned. Klubben har bestilt nye pumper og disse forventes at køre 

medio næste uge.  

Vi kan ikke gøde før vi er sikre på enten vand fra oven, eller vi selv kan vande, så det kan kun 

gå for langsomt. 

Vi har gjort klar til nye træer på hul 3 – disse bliver plantet om 2 uger. Vi går også i gang 

med, at etablere et Rhododendron-bed i den lille rough trekant bag green 18 og ved siden af 

1. tee. Planter er givet som gave af nogle spillere – dette omtaler vi senere. 

Ellers gir vi den gas med klip og andre opgaver for, at blive klar til Cobra/Puma cup i 

weekenden. 

 

 

Pro’en: 

Der er fortsat enkelte ledig pladser til driver kurset på lørdag kl 10-12 Vil du have mere 

overblik over din driver så skynd dig at booke dig ind. 

 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

Vi får nogle af landets bedste juniorer på besøg i weekenden til Cobra Puma turnering, så der 

er rig mulighed for at se måske fremtidens stjerner. 

 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Vi er kommet rigtig godt fra start, og der er masser af selskaber, golfspillere og folk udefra. 

Men følg os på vores hjemmeside/facebook og se de gode tilbud her i foråret. 

VINTILBUD: 6 fl. American wings/zinfandel 
Før kr. 1.074,- 

Nu kun kr. 599,- 
(Kun to go) 

mailto:info@jngolf.dk
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Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


