Kære medlemmer i Skanderborg Golfklub.
Sommeren er godt i gang med god aktivitet i klubben. Efter nogle uger med meget lidt vand, har banen fået
kraftig regn. De dygtige greenkeepere var hurtigt ude, og har sørget for at banen igen står flot om end
mangel på regn har skabt lidt dårlige vækstbetingelser. Robert og Tage har været i gang med vertikalskæren
på greens – så nu er der mere fart på greens.
Det er en stor fornøjelse at så mange af klubbens medlemmer giver en hånd med. Vi har fået godt gang i
tavlen i indgangen til klubhuset. Tjek løbende om der er opgaver der passer til dine kompetencer og din
kalender.
Som mange nok har set har vi fået nye bolde på range, sponsoreret at Camillas Diner. Smut endelig på
range og prøv de nye bolde.

Dialogmøde
HUSK VI HOLDER DILAOGMØDE MANDAG D. 23. AUGUST. Kom og giv inputs til bestyrelsen, så vi sammen
kan lave en god golfklub for alle medlemmer og gæster.

Ekstraordinær generalforsamling
D. 12. juli afholdte vi ekstraordinær generalforsamling. Forslaget om ændring af vedtægter blev tiltrådt.
Således blev vedtægterne tilpasset i forhold til evt. overskud ved opløsning af klubben. Dette sammen med
de frivillige donationer fra mange af klubbens medlemmer, er en forudsætning for at vi kan søge om en
moms kompensation i henhold til Ligningslovens paragraf 8A.

Gode sportslige resultater
Skanderborg Golfklub er repræsenteret i mange turneringer i løbet af sæsonen. Vi er repræsenteret i alle
aldersgrupper og i mange forskellige turneringer. Den store turneringsaktivitet er en vigtig del af vores
klubliv, særligt fordi så mange forskellige spillere deltager. Også i år har flere skabt gode resultater. Her er
et udsnit:

Junior
Det er andet år med DGU’s nye turneringsformat for juniorer. Mange juniorer har spillet flot og
Skanderborg er godt placeret både i den individuelle Mesterrækken og i A-rækken. Vi håber at Elias, Jeppe
og Astrid holder placeringerne og dermed kan deltage i slutspillet i Ryder Cup format i efterårsferien.
Foruden de individuelle turneringer har juniorerne også deltaget i Holdturnering og Makkercup.

Rangliste turneringer
Her har vi primært 3 juniorer som spiller. De klare cuttet stort set hver gang og har skabt gode resultater i
et skarpt felt. Bedste placering ind til videre er Anton med to anden pladser.

Regionsgolf
Skanderborg har gjort det særdeles flot i Regionsgolf. Både Senior A, Veteran og Superveteran vandt deres
indledende pulje og skal spille kvartfinaler i august.

Senior hold
Herre holdet har haft en svær sæson og ligger pt på en sidsteplads inden sidste spilleweekend 21/22
august. Med Golfgudernes hjælp (og en solid sejr hjemme over Odder) kan de måske redde livet i 4division.
Senior holdet (50-60 herre og dame) i 2.division klarer sig flot med 2 sejre og 2 nederlag. Det placerer dem
på en 2. plads i puljen inden sidste spilleweekend.
Veteran holdet (+60 herre og dame) i 1.division klarer sig også flot. De har 2 sejre, 1 delt og en tabt match.
Det placerer dem på en 3 plads i puljen.
God vind til alle der skal spille turneringer i sidste halvdel af sæsonen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

