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Kontoret og shoppen: 

Husk vi kører julitilbud – spil og spis til kun kr. 179,- Så husk at invitere venner og familie. 

Hvis i ønsker at få info med i vores nyhedsbrev fra diverse matcher 

(regionsgolf/danmarksturnering/ranglister/kredsturneringer osv.) eller andet så send det til 

sij@skanderborg-golfklub.dk. 

ÆGTESKABSLIGAEN, husk vores match lørdag d. 29. juni – tilmelding via golfbox. 

OK, vi har nu fået første halvårs status og der oprettet 14 nye profiler – men det kan blive 

endnu bedre. Hvis i ikke allerede har tilknyttet jeres OK kort til Skanderborg Golf Klub, eller 

ikke har et, så gør det nu. Vi får bonus på brændstof, el og mobil. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Efter opfordring fra vore kvindelige spillere har vi indtil videre lukket dame Tee 17 for, at give 

det tid til at komme sig helt. Der er klippet lille udslagsTee ved siden af Tee17. 

 

Her er Jan i gang med at afspærre Tee 17. 

Vi tog os tid til at vertikalskære greens i torsdags. Vejret skulle helst have været tørt, men det 

snød os. Det var en lang og hård dag, men det er rigtig godt for greens jævnhed og hastighed. 

Vi ”kratter” i overfladen og fjerner en masse gammel materiale. 

 
Her ses green efter vertikalskæring, men før klip. 

I denne uge får vi klippet driving range, sprøjtet mod kløver og givet bunkers en tur. 

mailto:sij@skanderborg-golfklub.dk


 

 
 

Hylke Møllevej 2 
DK-8660 Skanderborg 

Tlf.: 8653 8688 

www.skanderborg-golfklub.dk 

 

Pro’en: 

Vi har sidste begynder træning mandag d.1 juli fra kl 17-18.30. Derefter holder vi sommerferie 

fra træningen indtil mandag d.22 juli hvor vi starter op igen. God ferie. Husk man må gerne 

øve sig i ferien også :) 

 

Vi holder juniorcamp her i weekenden hvor de unge mennesker sover i klubben. Der er en 

masse træning og hygge.  

 

Restaurant Skanderborg Sø: 

Vi har travlt og mangler stadig medarbejdere, både fuldtid-, ungarbejdere- og opvaskere. 

Ring til Jette på 4297 7173. 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant: Jette Rohde 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 


