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Kontoret og shoppen: 

Vi er kommet godt i gang med vores prøvemedlemmer – men vil gerne have flere. Så hvis i 

kender nogen, så send dem forbi klubben.  

Husk vores supertilbud på rensning af jern – kr. 60,- for hele året. 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Vi går over venter på foråret. Vi har desværre fået en del nedbør i form af regn, hagl og sne 

samt haft en del nattefrost. Dette skulle være overstået nu, men så har regn og blæst meldt 

sig. Mange af vore plejemæssige opgaver kræver lidt mere tørt og varmt vejr for, at vi rigtig 

kan komme i gang med vore greens, teesteder og fairways. 

Men det skal nok blive godt vejr igen. 

Vi har fra greenkeeperne en bøn til alle spillere: Læg venligst riven helt ned i bunkeren 

efter brug. Det er meget tidskrævende, at vi skal af klipperen for, at lægge riven ned i 

bunkeren. Vi skal jo klippe så tæt på bunkerkanten som muligt så disse fremstår flotte. På 

forhånd tak for jeres forståelse. 

 

Pro’en: 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d. 27 maj fra 15-17.30  til Demodag på rangen med 

lækkert Cobra udstyr.  

Der er gang i begyndertræningen og flere er så småt på vej ud på banen til begyndermatch. 

Når jeg ser på hvordan golfspillere generelt putter undrer det mig at der stadig er ledige 

pladser på putting kurset lørdag kl 12.30-13.30 ;) pris 150 kr.  

Fredag d. 6 maj er der allround kursus fra 9-11.15. Vi gennemgår chip, pitch, bunker og lange 

slag. Plads til 6 personer. Pris per deltager 300 kr. 

Tilmelding til kurserne til info@jngolf.dk 

 

Restaurant Drive: 

Der er nok at lave i restauranten, og alle dage i denne her uge er der også afslutninger for de 

forskellige sections. Fredag er der company day med Lind Capital. Lørdag er det ægteskabsliga 

og søndag er der konfirmation. Søndag er det selvfølgelig stadig muligt at købe mad og 

drikkevare i Drive Inn eller i vores a la carte rum. 
 
 

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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