Jelling Golfklub 11.oktober 2017
Kære alle
Efter en våd sensommer er efteråret nu for alvor kommet. Det giver færre aktiviteter i
klubben – og også i sekretariatet. Her kommer lidt nyt fra din golfklub.
Foredrag onsdag den 25. oktober.
Et af klubbens medlemmer, Kamilla Sarossy, har haft spændende oplevelser i robåd og kajak i
Grønland og på Lofoten. Det vil hun gerne fortælle om onsdag den 25. Oktober. Se opslaget på
hjemmesiden. Tilmelding kan ske til Kamilla eller til sekretariatet.
Se opslaget her. http://jellinggk.dk/foredrag-rooplevelser-groenland-lofoten/

Portvinssmagning fredag den 3. november
Golfklubben har før afholdt vinsmagning, og den 3. november gentager vi succesen i
samarbejde med klubbens lokale vinleverandør, Pleasure Wine.
Denne gang kan du smage god portvin og delikatesser fra Ulvedal Mejeri.
Prisen for at deltage er 175 kr. Se mere info http://jellinggk.dk/wpcontent/uploads/2017/10/Portvin.jpg
Tilmelding til sekretariatet senest den 29. oktober.
Midlertidig 9 hullers bane.
Det har regnet rigtig meget og en del af banen er desværre så våd og sårbar, at det ikke er
forsvarligt at spille eller arbejde på banen.
Derimod er der en rigtig god 9-hulers bane, som kan spilles på hullerne 1,2,3,4, fra hul 5’s
teested spilles til hul 8’s green, hul 9,10,11,og 12.
Banen er rimelig god og greens er fine. Der er lavet et ”Midlertidigt scorekort”, som kan findes
i klubhuset ved Golfbox skærmen. Starttider skal stadig bestilles og bekræftes på Golfbox
skærmen i klubhuset.
Der skal lægges op ”Through the green”, dvs. hele banens område undtagen teestedet og
green på det hul der spilles, og alle hazarder. Alt andet indenfor banens afgrænsning er
"through the green" På klubbens hjemmeside bliver der løbende informeret om banens
tilstand mv. Så orienter dig regelmæssigt på www.jellinggk.dk
Fra 1. november er prisen for greenfee kun 150 kr. Der gives ikke nogen form for rabat.
Starttider bookes fortsat i Golfbox og bekræftes på skærmen i klubhuset.
Mentorordning.
Mange nye golfspillere savner af og til en spillemakker enten til en tur på par 3 banen eller til

9/18 huller på den store bane. Samtidig sætter mange af de mere erfarne spillere stor pris på
at tage en ny spiller med rundt. I Jelling Golfklub har vi startet en mentor ordning, hvor en
række medlemmer stiller sig til rådighed. Ordningen er ikke alene reserveret til helt nye
spillere, men også til andre der lige savner en makker.
Se mere på hjemmesiden: http://jellinggk.dk/klubben/mentorordning/
Firkløver fritspilsaftale.
Firkløver fritspilsaftalen fortsætter i 2018 med alle 8 klubber. De 8 klubber er: Birkemose,
Brande, Dejbjerg, Give, Herning, Jelling, Kellers Park, Åskov.
Alle, der har Firkløver i 2017 opfordres til - allerede nu – at bestille Firløveret for 2018.
Prisen er stadig 800 kr. Fakturaen udsendes i starten af januar 2018.
Alle, der ikke har Firkløver i 2017, kan købe 2018 kortet nu, og spille ”gratis” i
Firkløverklubberne resten af året.
Se flere informationer på klubbens hjemmeside eller kontakt sekretariatet hvis du har
spørgsmål.
Der udleveres ikke Firkløver bagmærker i 2018.
Golfhæftet 2018
Frem til den 25. Oktober kan du købe Golfhæftet for 2017 og få 2018 med i købet.
Med golfhæftet kan du spille til halv greenfee på rigtig mange danske og udenlandske baner.
Hvis du køber dit Golfhæfte i sekretariatet, støtter du samtidig klubben med 150 kr.
Golfhæftet koster 450 kr. Kontakt sekretariatet for yderligere oplysninger.
Ferielukket uge 44 / Vintertid.
Sekretariatet holder ferielukket i uge 44 (30. Oktober til 7. November). Du kan dog stadig
kontakte klubben via mail. Hvis det brænder på, kan du evt. kontakte bestyrelsen.
Fra 1. november holder sekretariatet åbent tirsdag og torsdag fra kl. 9 – 13. Men det er altid
muligt at kontakte klubben via mail på mail@jellinggk.dk. Forvent dog ikke at din mail
besvares samme dag.

Med venlig hilsen
Søren Porsbøl
klubsekretær

