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Kontoret og shoppen: 

Husk at tilmelde jer Sankt Hans matchen, lørdag d. 23. juni. Hvis i gerne vil have 

venner/familie med, som ikke spiller golf, så giv Jette besked i restauranten. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Så fik vi da lidt regn. Vi fik 8 mm i weekenden og det har hjulpet banen, vi vander stadig 

meget og det ser ud til, at fairways er begyndt at tage i mod vandet, der ses lidt grønt hist og 

pist. 

Vi vertikalskærer greens både tirsdag og onsdag. Det giver hurtigere greens og fjerner dårligt 

materiale i greens. Der fjernes store mængder græs (ses på billedet) og greens klippes 

bagefter så de umiddelbart er spilklar. 

 
Her ses næsten fyldt gator med græs og Bjarne er ved at sætte huller til Pink cup/Bamsematch. 

Næste uge starter vi med at dybdeprikke greens. Vi starter mandag aften og fortsætter 

tirsdag. Vi skulle gerne kunne holde os foran spillere, men møder i prikkeren kan den ikke 

stoppe, så må i samle op og gå videre. Vi ruller greens efter prikning, så disse er spilbare med 

det samme. Prikning er for, at give vore græsrødder luft. 

 

Pro’en: 

Efter at have set en del af medlemmernes scorekort kan jeg se der er plads til forbedringer på 

greens. 

Derfor er der putting kursus lørdag d.23 juni kl 09.00-10.30. Pris per deltager 300 kr. 

 

Der er driver kursus lørdag d. 23 juni kl 11.00-12.30. Pris per deltager 300 kr 

 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

Det er også blevet bemærket at alt for mange spiller med gamle slidte grips. Glatte slidte grips 

gør spillet sværere. 

Der er juni tilbud på nye grips med 10 % rabat på alle grips. 
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Restaurant Skanderborg Sø: 

Vi har rigtig godt gang i restauranten, og det er dejligt at i støtter os. 

I weekenden er der diverse arrangementer såsom selskaber, divisiongolf, juniorgolf osv. men 

der også plads til alle vores rare golfspillere. 

 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


