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Kontoret og shoppen: 

Så er der kommet sommertøj i butikken, kom og kig. 

Vi har divisionsgolf i weekenden, så kom ud og støt vores spillere og se noget god golf. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Nu er der for alvor kommet gang i væksten, Det ser vi specielt i det lidt længere græs, som vi 

skal være over hele tiden. 

Vi har ventet på regn og det kom i denne uge. Det betyder, at vi har kunnet gøde vore 

teesteder, greens og forgreens. Dette sammen med nedbør vil sætte gang i væksten og give 

mere kulør, vækst og jævnhed til greens. 

Vi er i fuld gang med, at etablere rhododendronbed ved hul 18. Det er en større omgang, men 

resultatet vil være til glæde i mange år. 

 
Her ses udgravning til bed tee 1/green 18. 

Putting-green er åbnet i dag (onsdag) Den har fået lidt ekstra tid til, at komme sig over 

vinteren. 

 
Her ses Simon sætte flag i puttinggreen. 

Ellers er det bare at komme ud og nyde vores dejlige bane. 
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Udsigten fra green 8. 
 

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. Pris per deltager er 350 kr 

Shortgame kursus d. 12 maj fra kl 11.30-13.00. Pris per deltager 300 kr 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Da vi er midt i konfirmationstiden, er der også i denne weekend fyldt op – men vi har 

selvfølgelig også åbent for alle andre, dog med begrænset menukort. 

Lørdag/søndag har vi som noget ekstra, sat en pølsevogn op. Så kom og købe en hotdog. 
 

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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