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Kontoret og shoppen: 

Husk at der er ”Åbent hus” i Skanderborg Golf klub søndag d. 28. april kl. 10-14. Sørg for at 

informere venner/familie/naboer om denne dag. Der vil være undervisning af Jesper, lån af 

udstyr, spil på Pay & Play banen samt en øl/vand og lidt at spise til alle interesserede. 

 

Der har været lidt spørgsmål til ØGR og hvad det indebærer, så her kommer forhåbentlig lidt 

info til dette. ØGR er en sammenslutning af 7 klubber hvor man ved køb af et fritspilskort kan 

spille disse baner alle de gange man har lyst. Fritspilskortet koster i 2019 kr. 920,- for 

medlemmer som enten har betalt indskud eller forhøjet kontingent. For nye medlemmer koster 

fritspilskortet kr. 1600,- de første 3 år. Da ovenstående godt kan kræve mere info, er i meget 

velkommen til at kontakte kontoret, enten på mail, telefon eller ved at kommer forbi. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Sikke en påske. Vi havde både vinter (om morgenen) og sommer resten af dagen. Nu ser det 

ud til, at vi er kommet af med morgenfrosten. Den er til gene for spillere og greenkeepere. 

Vi gøder greens og Teesteder for første gang i denne uge. Dette sammenholdt med med en 

stigende jordtemperatur gør, at vore greens vil komme i god vækst. 

Vi er gået i gang med at færdiggøre herre Tee 18. Der er blevet rettet af, sået, gødet og 

vanding tilrettet. Vi har brugt et specialprodukt der hedder mulch. Det er en grøn masse, der 

består af træfibre. Det gør, at frøene holder på fugten og det nye græs beskyttes af en hinde. 

Vi ser hvor hurtig vi kan åbne teestedet. Det afhænger lidt af vejret. 

 
Herre Tee 18 – man ser tydelig mulchen. Vandingen er i fuld gang. 

I løbet af foråret vil vi også arbejde med dame Tee 17 og herre Tee 5, nærmere om dette 

senere. 

 

Pro’en: 

Begge allround kurser på lørdag er fyldt op så det er dejligt. 

 

Der ligger fortsat masser af dejlige nye grips på lager. Skal du have nye så kig ind på kontoret 

 

Døjer du med knæ, skuldre, albuer, nakke eller måske ryggen så kan du få behandling i 

klubben. Du kan se mere om det på www.jesperlassennielsen.dk Der kører lige nu et 

introduktionstilbud til medlemmer af golfklubben. Du får første times behandling for kr. 400. 

 

http://www.jesperlassennielsen.dk/
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Restaurant Skanderborg Sø: 

HUSK vi kører med BBQ Ben eller Bøf af oksefilet, valgfrit tilbehør, salatbar og en lille dessert 

hver fredag fra 17-20 til kun kr. 159,- Husk at bestille bord på 6463 2840 

 

Husk også vores STEGT FLÆSK m/persillesovs (all you can eat) søndag d. 28. april 

kl. 12-14. Pris kun kr. 110,- Kun ved tilmelding på 6463 2840 eller 4297 7173 (SMS navn og 

antal) – senest torsdag d. 25. april. 

 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


