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Kontoret og shoppen: 

Den netop overståede weekend bød på Cobra/Puma Via biler juniorrangliste og Golfens dag. 

På trods af vejret, var alle spillerne til juniorranglisten vældig tilfredse med arrangementet. 

Golfens Dag bød på ca. 30 gæster, som viste stor interesse, og de første er allerede startet 

som prøvemedlem. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Hvor bliver foråret af? 

Vi vil i greenkeeperteamet snart gerne have nogle varmegrader. Varmen gør, at der kommer 

vækst i græsset, så vi kan komme i gang med, at bearbejde vore teesteder/greens. Lige nu 

taler de kloge om, at vi skal have nattefrost igen. Hvis der er frost er banen lukket. Hvis 

der er frost er der tale om rimfrost og det er en af banens fjender. Der er kommet 

saftspænding i græsset. Hvis man så går på frosset græs knækker man de kapilære strenge i 

græsset og græsset vil dø. 

Vi bøvler lidt med vand og dræn. Lige her og nu arbejder vi med dræn foran green 5. Vi skal 

gravet dræn tværs over fairway, så vandet kan komme væk den vej. Vi håber på jeres 

forståelse med den ulempe det medfører. Når der arbejdes er det strengt forbudt at spille 

ind uden, at have kontakt med greenkeeperne. Evt. arbejde under reparation vil være 

markeret med blå pæle/spray og skal respekteres. 

 
På billedet ses gravearbejdet på hul 5. 

 

Pro’en: 

Denne weekend spiller alle vores hold i danmarksturneringen deres første matcher. Søndag spiller alle på 
hjemmebane, så kom gerne ud og støt vores spillere. 
Der er kommet demo køller hjem fra Cobra. Book en test mod din egen driver gratis. Som noget nyt får du 
en gratis lektion ved køb af en driver. 
Har også andre gode tilbud på Cobra sæt. 
Der er stadig 1 plads på driverkurset lørdag  d. 30 april fra 10-12. 
Puttekurset d. 30 april  fra 12.30-13.30 har også stadig ledige pladser. Tilmelding til info@jngolf.dk  
Jeg skifter stadig grips fra dag til dag til gode priser.  
 

Restaurant Drive: 

Fredag er der fuld gang i restauranten med både konfirmation i vores nye a la carte rum, samt 

i den store restaurant. Dog er der stadig mulighed for mad og drikkevarer i pubben samt 

udenfor hvis vejret tillader det. 
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Lørdag er det store lokale også booket dog er det muligt at sidde i a-la carte rummet samt 

pubben. 

Søndag har vi igen konfirmation, så også her er det store lokale optaget, men der vil igen 

være mulighed for at komme ind i de andre 2 lokaler og bestille mad og drikkevarer. 

Ved enkelte lejligheder kan der forekomme lidt længere ventetid end normalt grundet denne 

travle weekend. Så hvis i på forhånd inden i slår ud ved hvad i vil have at spise når i kommer 

ind, så bestil det inden i slår ud. Det vil mindske ventetiden. 
 
 

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 


