
 

 

Kære alle medlemmer i Skanderborg Golfklub. 

Så er der endelig kommet sol og varme – også i Skanderborg Golfklub. 2021 har budt på den koldeste april i 

35 år og den anden vådeste maj siden 1874. Det har selvsagt været hårdt for banen. Men fairways står flot 

og greenkeeperne forventer også flotte greens i takt med at varmen kommer. 

Der er god aktivitet på banen. Foruden klubbens medlemmer finder mange greenfee spillere også vej til 

Skanderborg, faktisk flere end vi havde budgetteret med. 

Nye medlemmer 
Vi har budt velkommen til en del nye medlemmer i Skanderborg Golfklub. Aktuelt er knap 40 nye 

medlemmer i gang med at tage golfkørekort og heraf er 21 allerede i gang med begyndermatch. Vi vil gerne 

tage rigtig godt i mod alle nye medlemmer. Derfor kunne holdet omkring begyndertræningen mandag og 

torsdag godt bruge lidt flere frivillige hænder. Har du lyst til at give en hånd med, så meld dig på kontoret så 

vil Stig formidle kontakten.  

Sponsorindtægter 
Vi er lidt bagud i forhold til budgettet når det gælder sponsorindtægter. Vi har nedsat et sponsor udvalg 

som arbejder målrettet med nye initiativer som både er attraktive for klubben og sponsorerne.  

Smuksakkerne – golf for de 5-10 årige 
Golf skal være sjovt, særligt for de yngste. Derfor er 5 frivillige gået i gang med at skabe et nyt golfunivers 

for de yngste golfspillere. Smuksakkerne, som vores yngste golfspillere hedder, kommer til at spille golf i 

børnehøjde med fokus på leg og fællesskab. Der kommer mere information ud omkring 

træningstidspunkter mv. 

Dialogmødet er udsat 
Bestyrelsen har besluttet at udsætte forårets planlagte dialogmøde. Vi håber at vi til efteråret kan afholde 

dialogmøde uden covid relateret forsamlingsrestriktioner  

Spil og spis i juli 
Også i år har vi traditionen tro Spil og Spis i juli måned. Konceptet er enkelt: greenfee og mad for 225 kr. i 

hele juli. Det har været en stort succes de sidste år og vi ser frem til at byde mange gæster velkommen.  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i Skanderborg Golfklub  


