
 

 

Kære alle medlemmer i Skanderborg Golfklub. 

Så nærmer vi os tiden hvor vi for alvor går i gang med sæson 2021. Selvom vi fortsat er underlagt nogle 

covid restriktioner, særligt indenfor, glæder vi os til at komme i gang med sæsonen.  

Banen 
Og som i sikkert har set, åbner banen fredag d. 26. marts kl. 12.00. 

Camillas Dinér 
Restauranten kan desværre ikke åbne til baneåbning grundet covid. Vi håber at Camillas Dinér snart kan slå 

dørende op. 

Camillas Dinér er i gang med at lave det lille lokale ”baren” om til et selvbetjeningsområde, med adgang via 

facescanning. Her vil der være mulighed for at købe øl, vand, varm kakao, snack osv. Der vil også være 

mulighed for at få kaffe – gratis. Når det er klar, vil i høre mere. 

Camillas Dinér har fået fat i en udskænkningsvogn, som til at starte med vil stå ved hul 3 teestedet. Her vil 

der være mulighed for at købe mad og drikke både ved hul 3 men også når du kommer fra hul 11. 

Træning 
Igen i år kan Skanderborg Goldklub tilbyde åben træning for alle klubbens medlemmer. I år er der åben 

træning på følgende dag: 

Lige uger: 
Mandag: 15-17 
Tirsdag: 13-14 
Torsdag 10-11 13-14 17-18 19-20 
Fredag 12-13 15-16 
Lørdag 9-10 
 
Ulige uger: 
Mandag 10-11 15-17 
Tirsdag 9-10 13-14 15-16 
Torsdag 11-12 13-14 17-18 19-20 
 
Derudover er der selvfølgelig træning for juniorer, ynglinge og begyndere på følgende tidspunkter: 



Ynglinge (alle spillere i alderen 16-25 år):  
Mandag kl. 17-18 og herefter spil på banen  
 
Juniorer: Tirsdag kl. 17-19 

Begynder: 
Mandag  18-19 
Torsdag  18-19 
Lørdag (lige uger) 13-14 

Shoppen 
Shoppen har i år følgende åbningstider:  
  
Mandag, tirsdag og torsdag  8-15 
Onsdag   8-18 
Fredag   8-14 
Lørdag, søndag og helligdage  9-13 
 
Vi fortsætter det gode samarbejde med BirdieHouse https://birdiehouse.dk/ - så kig ind i shoppen hvis du 
skal have nyt golfudstyr, sko, tøj mv. 
 

Vi har meget at tilbyde i Skanderborg Golfklub så tag endelig en ven, kollega eller et familiemedlem med, så 

de også kan få glæde af hele sæsonen. 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i Skanderborg Golfklub 

 

 

     

  

https://birdiehouse.dk/

