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Kontoret og shoppen: 

Igen i år har vi spil og spis i julimåned. Prisen er kun kr. 179,- så spred budskabet ud til alle 

jeres golfvenner, eller inviter dem ud på en hyggelig runde. 

I forbindelse med Åbent hus d. 22. april var der rigtig mange besøgende, det var rigtig dejligt. 

Nu afventer vi så, at det også bliver til prøvemedlemmer. 

PERSONDATALOV: Med baggrund i den nye lov er der kommet stramme restrektioner i 

golfbox. Det betyder en del administratorer er slettet eller har fået skåret i deres rettigheder. 

Hvis der spørgsmål, er i meget velkomne til at ringe/maile eller komme forbi kontoret. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Der er kommet gang i græsset og vi har derfor rigtig meget klippearbejdet. Vi går snarest i 

gang med den nye bunker på indspilsområdet, så forhåbentlig klar til primo maj. 

Vi har gravet ud til et nyt rhododendronbed mellem green hul 18 og teested hul 1. Planter og 

spagnum er sponseret af 3 af vores trofaste medlemmer. Stor tak for dette. 

 

Pro’en: 

Der er flere gode tilbud i shoppen 

Cobra Max dame og herre driver. Letteste driver på markedet at bruge. Førpris 1999. Nu 1500 

Cobra Drivere herre. Førpris 2999. Nu 1/2 pris 1500 kr 

Damehybrid køller. Før 1499. Nu 799 kr 

 

Der er driver kursus d. 12 maj kl 9-11 

Shortgame kursus d. 12 maj fra kl 11.30-13.00 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

Der har været lidt forvirring omkring begyndertræning, blandt dem som allerede spiller, så her 

kommer informationen igen. 

Der er 36-54 træning mandag aften fra kl 17-18.30. Samt onsdag formiddag fra kl 11-12. 

Dette er for begyndere og spillere der ikke er under hcp. 37 og relativt nystartede 

Begyndertræningen onsdag aften er kun for de helt nye startede spillere fra i år. 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Nu starter konfirmationsperioden, og vi har rigtig mange bookninger i det store lokale. Men der 

er selvfølgelig altid plads til medlemmer, greenfeespillere og gæster udefra selvom vi har 

arrangementer. Dog vil der i weekenden være begrænset menukort. 

 
 

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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