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RESTAURANT DRIVE/AROS BtB klubturnering på søndag – husk at melde jer til. 

 

Kontoret og shoppen: 

Husk at melde jer til Jubilæumsfest og jubilæumsmatcherne – det bliver en rigtig god uge. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Info fra Greenkeeperne: 

Vi har netop plantet nye træer højre på hul 3. Det er 12 navr-træer, som jo erstatter de syge 

træer vi fjernede i det tidlige forår. Området er markeret med blå pæle med sort top, så 

træerne kan få ro. 

 
Her ses vore nye træer fra greenside. 

Vi har igen i denne uge vertikalskåret vore greens, så vi kan holde en ordentlig hastighed på 

disse. Helt akut er vi nødsaget til, at grave ved siden af puttinggreen. Der kommer trykvand 

ned fra skrænten og her til morgen var der oversvømmelse helt ud på putting. Vi pumper 

vandet over i søen og får gravet en kanal langs stien over til broen. 

 
Her pumpes vand over i søen. 

Ellers er der travlhed hos greenkeeperne. Der er stor vækst i græsset og vi skal klippe meget. 

Vi vander så meget vi kan, men det kan være vanskelig, at følge med. Vi er i gang med, at 

finpudse banen til vores jubilæumsuge. Her menes ukrudt, buskrydde og øvebanen får også en 

tiltrængt omgang. 

 

Pro’en: 

Lørdag d. 11 juni. 09.00-11.00 

Allround kursus. Vi gennemgår chip, pitch, bunkerslag samt lange slag 

Pris per deltager 300 kr. 
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Lørdag d. 02. juli 

Banekursus 9-13. Vi kigger på din strategi på banen og ser på hvor du kan optimere. Derefter 

spiller vi 10 huller. 

Max 6 deltagere. Pris per deltager 500 kr. 

 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

 

Restaurant Drive: 

Fredag er der besøg udefra med ca 35 personer. De vil være i restauranten i løbet af 

eftermiddagen, men ved 16-17 tiden er de i hvert fald væk igen. 

Lørdag bliver der travlt! Vi har ved middagstid et mindre selskab på 18 personer som kommer 

til at sidde bagerst i restauranten.  

Omkring klokken 16 vil restaurant lokalet blive lukket af da der vil komme et stort selskab til 

fest om aftenen. Der vil og også være et mindre selskab i vores a la carte rum. Dog vil det 

stadig være muligt at købe mad og drikkevarer i Drive Inn.  

Søndag er der Restaurant Drive & Aros B2B open. Husk at tilmelde der vil være lækre 

præmier! 
 

Med venlig hilsen 

Skanderborg Golf Klub 

 

Pro: Jesper Nielsen 

Chefgreenkeeper: Henning Hans Nissen 

Restaurant:: Rasmus Haagemann og Mads Dippel 

Kontoret: Lisbeth Leth og Stig Ingemann Jensen 
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