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Kontoret og shoppen: 

Nu kan vi løfte sløret for jubilæumsugen: 

Søndag/mandag d. 19.-20. juni kan alle spille og spise for kr. 200,- (håber på mange gæster) 

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag arrangerer de forskellige udvalg matcher for alle. 

Fredag eftermiddag er der reception – håber rigtig mange vil deltage. 

Lørdag holder vi jubilæumsmatch og lørdag aften er der kæmpe jubilæumsfest. 

Endeligt program kommer på hjemmesiden, facebook og mail sidst på ugen med tider og 

proposioner. 

 

 

Info fra Greenkeeperne: 

Nu er der gang i græsset! Vi klipper alt hvad vi kan – det kan være svært at fælge med. 

Greens og fairways kan se lidt gule ud, det er p.g.a. at vi har sænket klippehøjde til minimum 

og det skal det lige komme over. 

Vi er også kommet i gang med vanding, men det kan være svært at holde trit med det gode 

og specielt blæsende vejr. På en vanding af fairways og greens bruger vi ca. 200 m3 

vand(200.000 liter), mere kan vores system simpelthen ikke klare. 

Vi venter på godt morgenvejr, så vi kan få sprøjtet mod ukrudt, håber i næste uge. 

Vi vil også starte med vertikalskæring af greens så snart tid og vejret er til det – nok i næste 

uge. 

Vi har netop givet greens første flydende gødning(2 forskellige gødninger, mangan, kalcium, 

magnesium og afspænding) så de kan komme rigtig i gang. 

Husk – det er stadig vigtig, at få rettet sit nedslagsmærke op, så vi til stadighed kan 

have en jævn spilleflade. Kan man ikke finde sit eget mærke, kan man nok finde et 

andet at rette. 

 

 

Pro’en: 

Der er Driverkursus lørdag d. 21 maj fra kl. 09.00-10.30. Lær om hvor du skal ramme driveren 

og hvad der skaber kurve på bolden. Pris per deltager 200 kr. 

Shortgamekursus lørdag 21 maj fra kl. 11-12.15. Chip, pitch og bunkerslag. Pris per deltager 

150 kr. 

Tilmelding til info@jngolf.dk 

 

 

Restaurant Drive: 

Lørdag har vi brunch om formiddagen, dog er det stadig muligt at sidde i vores a la carte rum 

samt Drive Inn.  

Søndag er der golf og bridge som sidder i restaurant lokalet. Ved siden af dette har vi et 

selskabs i vores a la carte rum. Dog er selvfølgelig stadig mulighed for at sidde i Drive Inn og 

købe mad og drikkevarer. 

Så er datoen for næste winemakers dinner også på plads. Datoen hedder d. 14/10 –2016. Der 

er 55 ledige pladser, så det gælder om at være hurtigt ude bestillingen kan ske via mail til 

kontakt@restaurant-drive.dk. 

Mere information omkring menu mm. Kommer når vi nærmere os dagen. 
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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 


