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Kontoret og shoppen: 

Så nærmer vi os årets Cobra/Puma rangliste turnering for juniorer. Og i den forbindelse skal vi 

bruge nogle frivillige til diverse opgaver. Turneringen foregår lørdag/søndag d. 8. og 9. juni. 

Skriv til sij@skanderborg-golfklub.dk hvis du har lyst til at hjælpe – også selvom det måske 

kun er 1 dag eller nogle få timer. 

 

Kære kvinder i Skanderborg Golfklub 

Vi har i golfklubben en dameklub  der spiller match hver tirsdag. Vi er i dag ca. 50 damer der 

spiller – men vil rigtig gerne være flere. Man kan spille enten formiddag eller eftermiddag, og 

beslutte sig fra gang til gang. En gang om måneden holder vi en match med gunstart, hvor vi 

alle spiser sammen efterfølgende og uddeler præmier fra månedens matcher. Vi har det 

hyggeligt og ikke mindst sjovt. Det er en rigtig god måde både at udvide sit netværk i 

golfklubben på – og faktisk har det som oftest også en positiv effekt på  handicappet at spille 

med andre damer 😊.   

 

Klubben er for alle damer, eneste krav er at du har et registeret hcp. 

 

På nær den ene gang, hvor der er månedsmatch,  har vi løbende starter fra kl. 9-10 og igen 

fra. 15.30-17.00. Vi tager naturligvis hensyn til dem der ønsker en ”sen” start, således at man 

kan nå at komme afsted fra jobbet. 

Du er velkommen til at prøve at deltage et par tirsdage før du beslutter dig for at melde dig 

ind. 

Hvis du tænker, det kunne være sjovt at prøve, kan du kontakte Bente på 

 bente.enemark@gmail.com, så kan vi tage en snak om hvordan du kommer i gang. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Vi døjer stadig med morgen/nattefrost. Det gir nogle begrænsninger med hensyn til væksten. 

Vi har netop været ude og gøde fairways – det skulle gerne sætte gang i væksten og 

forhåbentlig være starten på et tættere græstæppe på fairways.  

Vore greens står lige nu noget mærke i kuløren. Det er p.g.a. de har fået jern, mangan, 

afspænding og specialmiddel mod gåsebillelarver. 

Vi laver det sidste på bunkeren ved hul 5 på pay and play i denne uge. 

Vi er også begyndt at sprøjte mod ukrudt på fairways, semirough. 

 

Pro’en: 

Lørdag d. 25 maj er der shortgamekursus. Mister du mange slag omkring green så er der her 

du skal med. Vi gennemgår, putting, chip og pitchslag.  

Vi starter kl 09.00 og slutter kl 11.00. Minimum 6 deltager og prisen er 350 kr per person.  

 

Der er også driver kursus d.25 maj fra kl 11.30-12.30. Pris per deltager er 200 kr. Tilmelding 

til info@jesperlassennielsen.dk 

 

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

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Konfirmationstiden er stadig over os, så i weekenden (fredag, lørdag og søndag) har vi 

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 

http://www.jesperlassennielsen.dk/

