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NYHEDSBREV - MAJ 

NYT FRA 

BESTYRELSEN 

 Kære alle 

  

Så blev 2019 sæsonen skudt i gang med et vejr, der ikke er til at blive klog på. 

Vi starter med den nyhed, som du sidder og læser lige nu. Vi har besluttet, at samle 

informationen til jer på den måde, at nyhedsbrevet bliver samlet i ét med 

hovedoverskrifterne nyt fra klubben, nyt fra sekretariatet/træner og nyt fra 

keeperne. Det skulle gerne betyde, at I ikke får så mange nyhedsbreve, at I ikke 

gider at læse dem og får et bedre overblik over alle aktiviteterne i klubben. Husk 

dog stadig at følge med på hjemmeside og Facebook, da nyhedsbrevet kommer ca. 

en gang om måneden, mens pludselig opstået situationer vil komme på disse 

medier. Det kan være ikke planlagte arbejder på banen på grund af vejret og 

sådanne ting. 

Jeg vil først og fremmest starte med at ønske Henrik Juul Andreasen velkommen i 

bestyrelse, hvor Henrik vil arbejde med vores største fokusområde i år nemlig 

rekruttering. Så har du idéer, tanker, gode råd eller lyst til at hjælpe med dette 

vigtige område, så tag fat i Henrik. 

Vi kommer til at mangle medlemmer, hvis vi ikke gør noget. Årsagen er at, at 

medlemmerne i gennemsnit ikke betaler så meget som tidligere på grund af de 

forskellige medlemsformer. Jeg vil gerne understrege, at der ikke er rigtige eller 

forkerte medlemskaber. Dette er udelukkende et spørgsmål om økonomi. Hvis det 

samme antal mennesker ligger færre penge, må vi have flere mennesker, så I må 

meget gerne tage en ven med 

Så er der det nye set up med Rasmus og Robert, som tager sig af Sekretariatet, 

Træning og shop. Jeg syntes det er kommet fornuftigt fra start og er fuldstændig 

overbevist om, at det bliver en gevinst for klubben. Ikke at det tidligere har været 

dårligt, men der er blevet indbygget en fleksibilitet, som vi ikke havde før. Hjælp og 

støt dem her i startfasen, da det er nye roller. 

Tilbygningen til Keepergården fortjener også et ord med på vejen. Vi har ikke fået 

tilladelse til det vi gerne vil i første omgang, så Frans, der er tovholder på projektet 

på nuværende tidspunkt, har formået at skubbe vores forespørgsel meget langt op 

i det politiske system, så vi afventer svar. 
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Jeg skal nok holde jer løbende orienteret. 

En kæmpe stor tak til alle jer, der har knoklet for at gøre klar til sæsonen. Det er 

imponerende og dejligt at opleve det gå-på-mod og det-ordner-vi-lige attitude. 

Fantastisk. Som tidligere nævnt, men stadig lige sandt – uden jer ingen klub. 

Jeg håber, I vil tage godt mod det nye tiltag, og får den information I ønsker. Hvis 

der er områder, I syntes mangler, så lad mig det vide, og vi ser hvad vi kan gøre. 

Jeg ønsker alle en fantastisk 2019 sæson, hvor både vejrguder og golfguder vil være 

med jer. 

 

De bedste golf hilsner 

Jelling Golfklub 

John Sahlertz 

Formand 

 

NYT FRA 

GREENKEEPERNE 

   
 

Fremadrettet vil jeg med det nye format på vores nyhedsbrev, forsøge at give jer 

medlemmer et overblik på den måned vi kigger ind i. Her første gang vil jeg dog 

kort skitsere de tanker, der er omkring plejen set over hele sæsonen og de tiltag 

og fokusområder, der vil være her fra greenkeepergården. 

Efter en meget våd marts og MEGET tør og varm april er vi nu ramt ind i en kold 

start på maj måned. Ja vejret er lunefuldt, men også med til, at ingen sæson er 

ens og derfor også spændende og udfordrende plejemæssigt 😊 

Væksten i græsset er så småt ved at være i fulde omdrejninger og banen begynder 

at stå grøn de fleste steder. Enkelte områder er stadig ramt af tørken fra sidste år, 

og vi følger udviklingen og ser om det lukker sig af sig selv, eller vi er nødt til at 

investere i eftersåning. 

Og ellers er det en ny sæson og vi ændrer lidt på plejeplanen på flere områder. 

Nedenstående er banen opdelt i de områder vi prioriterer højest og de tiltag, der 

tænkes gennem sæsonen. 

 

GREENS & FORGREENS 

Svampeangrebene der har været vinteren over begynder så småt at lukke sig med 

græs og generelt begynder greens at se sunde ud igen. Vi vil indføre en ny gødnings- 

og topdresss-strategi gennem sæsonen. Vores greens vil blive gødet og topdresset 
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noget oftere end tidligere. Med øget gødningsintervaller opnår vi forhåbentligt, at 

greens bliver mere ensartede gennem hele sæsonen og ift. topdress, vil vi køre 

samme mængder på som tidligere, bare spredt over flere gange. I vil som spillere 

forhåbentligt opleve færre gener af topdresset, da der ikke vil være så mange 

tidspunkter, hvor der ligger en stor mængde topdress i overfladen på vores 

greens.     

TEESTEDER – NY PLEJEPLAN 

Vores teesteder er et at de områder, hvor der er mest slid gennem sæsonen og 
derfor vil de få lidt ekstra fokus i år. Som I måske allerede har bemærket, så har vi 
været ude at topdresse dem en enkelt gang og det vil fortsætte gennem sæsonen. 
Der vil også være tidspunkter, hvor vi vil "prikke" dem (dybdelufte). Dette skal 
gerne være med til at give mere luft til græsrødderne og vi vil over tid få mere 
jævne teesteder med at sundere græstæppe. Vi vil også forsøge at øge antal 
klipninger om ugen, så vi får en mere ensartet højde på græsset gennem hele 
ugen.   
 
Vores "nye" teesteder på tee 7 og tee 15 begynder at se rigtig gode ud med fin 
vækst. Vi er begyndt at klippe dem ned i højde og jeg forventer at vi kan åbner dem 
i den første uge af juni. I den første tid efter åbningen, vil de ikke blive klippet helt 
ned i samme højde som de øvrige teesteder, da græsset har brug for lidt mere tid 
til at blive helt klar til de lave klippehøjder. Men det vil stille og roligt blive sat ned 
i løbet af juni måned. 

 

FAIRWAYS – NY PLEJEPLAN 

Den nye dybdelufter-maskine vi investerede i sidste efterår gør, at vi mindst 1 gang 
pr vækstsæson vil "prikke"/dybdelufte vores fairways. Arbejdet vil ske efterår eller 
tidlig forår. Det skulle med tiden give græsset bedre betingelser og dermed bedre 
fairways. 

 

SEMIROUGH 

Med den nye semirough-klipper vi har investeret i her i foråret, kan vi nu klippe i 
en lavere klippehøjde. Det er vi begyndt med, så I skulle gerne opleve en kortere 

semirough, hvor boldene forhåbentligt ikke "gemmer sig" så meget 😊 Yderligere 
klipper den også græsset noget bedre end vores gamle maskiner, og derfor vil I 
forhåbentligt også opleve mindre mængder afklip end I er vant til. 
 

KLIPPET ROUGH 

Vi vil i år forsøge at klippe den i en lidt lavere klippehøjde end tidligere og vi klipper 
ligeledes nye områder med fokus på at få øget spiltempo. 

 

BUNKER 

Vi vil forsøge at rive bunkers oftere. 
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PAR 3 BANEN 

Mere fokus på vores teesteder. Der er indkøbt en ny klipper, som kan klipper vores 

teesteder og de vil også blive topdresset, som vores teesteder på stor bane. 

  
Det var lidt om plejen for i år og vi vil forsøge at gøre alt hvad vi kan, for at få en så 
god bane som muligt med de ressourcer vi har til rådighed. Derudover går vi og 
glæder og til juli, hvor vores nye elev Marcus starter hos os. Husk at tage godt imod 

ham når I møder ham på banen – det ved jeg I vil gøre 😊 
  
Med ønsket om en god sæson og lavere handicap, Bedste golfhilsner fra 
keepergården. 
 
/Lars 

 

NYT FRA 

SEKRETARIATET 

 GREENFEE BILLETTER 

Vi møder stadig mange gamle billetter, husk at har i nogle billetter som først 

udløber i 2019 kan de ombyttes på kontoret. 

 

KØKKENAFGIFT 

Før har det kostet 10 kr. for brug af service i køkkenet, med et max på 300,- 

I stedet for en prisstigning har vi valgt at afskaffe max beløbet på 300,- 

Så nu betales der 10,- pr person uanset antal. 

 

KLUBBER I KLUBBEN 

Vi opfordrer alle til at deltage i klubberne i klubben. Både Men Section, Ladies 

Section og Senior Section har plads til flere. Se nærmere på hjemmesiden om info 

hvis det skulle have interesse. 

 

MEDLEMSTAL 

Status Kvinder  Mænd  I alt  

Passiv 11  28  39  

Long distance 1  10  11  

Fuldtid 187  387  574  

Prøvemedlem 9  12  21  

Ikke unionsmedlem 1  2  3  

Fleks-medlem 53  117  170  

Junior uden banetilladelse 4  6  10  

I alt 266  562  828 
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REKRUTERRING AF NYE MEDLEMMER 

Skal du være med til at arrangere gadefest/sommerfest eller lignende?  

Så husk at vi gerne hjælper til med et arrangement på par 3 banen. Kontakt 

Rasmus på mail@jellinggk.dk for at høre nærmere. 

BEKRÆFT TIDER PÅ MOBILEN 

Husk at i kan bekræfte jeres tid på golfbox appen, hvis i ikke kan nå forbi 

klubhuset inden i går ud. Har i problemer med det så kig forbi kontoret så skal vi 

nok hjælpe jer. 

 

TURNERINGKALENDER FOR MAJ MÅNED 

 

 

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={CC74A204-A100-

4547-9A48-63BF5E02C2D2}&language=1030&#/customer/155/schedule 

 

 

 

 

   

mailto:mail@jellinggk.dk
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/customer/155/schedule
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/customer/155/schedule
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NYT FRA TRÆNEREN 

& SHOPPEN 

 TIDSBESTILLING PÅ GOLFBOX 

Husk at det fra i år er på golfbox i bestiller lektioner. I er også vekomne til at 

kontakte os i shoppen / kontoret for hjælp til booking.  

TRÆNINGSFORMER 

Kom ind og tag en snak med os omkring at få lagt et træningsprogram som passer 

til dine behov og ønsker.  

+37 TRÆNINGER 

I år ligger fri træningerne enten lørdag eller søndag og  alle der er 

fuldtidsmedlemmer og har et hcp på 37 eller højere kan gratis tilmelde sig disse 

træninger. 

SHOPPEN 

Nu begynder det forhåbentligt snart at blive varmere vejr og det er tid til at få 

skiftet huer og handsker ud med sommertøjet. Kig ind og se det smarte tøj fra 

Backtee, Rohnisch, Puma og Daily 

DEMODAG 

Lørdag d. 25/5 fra 10-14 kommer Cobra igen forbi med demobilen. Bestil en gratis 

uforpligtende fitting hos deres professionelle clubfitter på traener@jellinggk.dk 
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