
 

PRØVEMEDLEM 

I JELLING 

GOLFKLUB 
 
Tillykke med dit prøvemedlemskab! 

Med prøvemedlemsskabet har du i 6 måneder mulighed for at 

kombinere socialt samvær med professionel undervisning, i en klub 

hvor medlemmerne er i fokus. 

 

 

 

Jelling Golfklub er 

medlemmernes 

klub! 

 

Holdundervisning

Onsdage  

Kl. 17.15-18 

 

2 gratis 

individuelle 

lektioner 

 

Fri adgang til 

træningsfaciliteter 

og Par-3 Bane 

 

JELLING GOLFKLUB 

Jelling Skovvej 2, 7300 
Jelling 

Jellinggk.dk 

Mail@jellinggk.dk 
Tlf.: 7587 2790 

 

Åbningstider 

 

Sekretariat:  
Mandag - Fredag 9-13 

 
Shop/Undervisning: 
 Mandag - Torsdag 9-17 

Fredag - Søndag 9-15 
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Hvornår er der træning? 

Som prøvemedlem kan du frit deltage i holdundervisning hver Onsdag kl. 17.15-18. Efter træningen 

anbefaler vi at man går ud på par-3 banen og øver sig. Udover holdtræningen har du som 

prøvemedlem 2 individuelle træninger som kan bookes efter aftale med trænerene. 

Hvor må jeg spille/træne? 

Som prøvemedlem må du bruge alle klubbens træningsfaciliteter og par 3 bane så meget som du har 

lyst til. Der er gratis træningsbolde ved udslagsbanen som også kan benyttes på indspil’s og 

puttegreen. 

Hvad koster det? 

Et prøvemedlemsskab i Jelling Golfklub koster 650kr. Prisen inkluderer lån af udstyr, fri afbenyttelse 

af par -3 banen og træningsfaciliteterne, ugentlig holdundervisning samt 2 individuelle træninger. 

Når dit prøvemedlemsskab slutter, skal du beslutte dig for hvilket type medlemskab du så vil have. Vi 

anbefaler fuldtidsmedlemsskabet som giver adgang til alle klubbens faciliteter. Du kan finde de 

forskellige medlemsformer på klubbens hjemmeside. 

Golfudstyr 

I prøveperioden er det muligt at låne et af klubbens golfsæt, hvis du på forhånd ved at du skal spille så 

kan du få stillet et sæt til side på dagen. Efter din prøveperiode skal du ud og finde dit eget golfsæt. I 

Jelling Golfklub er der tilknyttet en golfshop hvor du vil kunne finde alt hvad du skal bruge for at 

komme godt i gang. Klubbens Pro’er er uddannet til at skræddersy udstyr der passer præcis til dit 

golfsving.   

  

PGA PROFESSIONAL 

& GOLF MANAGER 

 

Rasmus Baun Norup 

Tlf.: 2040 7827 

 

 

PGA PROFESSIONAL  

 

 

Robert S. Baltzersen 

Tlf.: 4124 7043 
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Klub værdier 

I Jelling Golfklub ønsker vi at give gode rammer for alle klubbens gæster og medlemmer. 

Det betyder, at der skal være rum til den spiller, der sætter det sociale aspekt først såvel som den 

spiller, der prioriterer konkurrencemomentet højest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du nogen spørgsmål angående dit prøvemedlemsskab eller senere forløb som 

Golfspiller? 

Hvis du skulle være i tvivl om noget angående dit medlemskab, golfklubben, træning eller noget helt 

andet, så kan du altid kontakte Rasmus eller Robert.  

 

Vi håber du får et rigtigt godt prøveforløb. 

 

Velkommen i Jelling Golfklub! 

 

Baneprøve og Regelprøve 

Når man har fået grønt lys fra trænerene til at komme til 

prøve, skal man beslutte sig for hvilket type af medlemskab 

man vil overgå til samt tage regelprøven på golf.dk.  

Ændrer man sit medlemskab og tager en baneprøve ophører 

ens prøveperiode uanset om man har brugt alle 6 måneder.  

Efter medlemskabs ændring og bestået regelprøve tages der 

kontakt til Niels Wind Angående prøvetid. 

Når prøven er bestået er du klar til at spille på den store 

bane. 

 

 

 

 

 

Baneprøve ansvarlig  
Niels H. Wind  

Tlf.: 21 29 89 90. 

 



Når du har bestået din baneprøve bør du deltage i vores onsdagsmatcher med tilmelding via golfbox 

senest tirsdag kl 18.00. I onsdagsmatchen spiller du de første 9 huller på klubben store bane. 

Begynderansvarlig                              Leif Bo Geisler (begynder@jellinggk.dk)  

 

Turneringsleder Onsdagsmatch  

Torben Kjær-Pedersen 

Kirsten Friborg 

Ivan Thorsen 

Leif Bo Geisler  

 

Du bør også blive introduceret til de sidste 9 huller af en mere erfaren golfspiller. Klubbens mentorer 

kontakter dig for at invitere dig ud og spille de sidste ni huller. Hvis du ønsker at vide mere om 

klubben mentorordning kan du kontakte klubbens ansvarlige for mentorordningen Henrik Juul på 

rekrutering@jellinggk.dk eller kontakte Rasmus/Robert på kontoret. 

 

Mentoransvarlig                                      Henrik Juul (rekrutering@jellinggk.dk 

mailto:rekrutering@jellinggk.dk

