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NYHEDSBREV – AUGUST 2019 

NYT FRA 

BESTYRELSEN 

 Kære alle 

Så er sommerferien ved at være overstået. Jeg håber, I har haft en god én af slagsen. 

Jelling Golfklub har haft sin billig måned med en greenfee på 100 kroner. 

Det er der mange gæster, der har benyttet sig af, og det er vigtigt for klubben rent 

økonomisk. 

Vi kan ikke have en måned som denne uden opbakning fra medlemmerne, og det må 

man sige, at der har været. 

Der er lagt 400 timer fra klubbens medlemmer for at få det til at lykkedes. Fantastisk 

og tusind tak til alle jer, der har fået det til at fungerer. 

Vi har tjent flere penge end vi gjorde sidste år, så det har ikke været forgæves. 

Økonomisk ligger vi på buget, og vi forventer, at vi lever op til målsætningen for 2019. 

Så er der desværre også den dårlige nyhed. En jeg sagtes kunne leve uden, men som 

desværre er en kendsgerning. 

Robert, vores træner, har valgt at takke ja til et job i Føtex, så han stopper i Jelling 

Golfklub den 01. oktober, hvor han skal starte sin nye karrierer. Ikke af utilfredshed 

med Jelling Golfklub, men ud fra et ønske om at få familielivet til at hænge bedre 

sammen. 

Vi ønsker alt det bedste for Robert, og takker for den tid, han har været i klubben. 

Både som spiller, elev og træner. 

Robert fortsætter som medlem af klubben, så vi vil heldigvis få glæde af Roberts 

positive attitude og hjælpsomhed i fremtiden. 

Vi er i gang med at finde en erstatning for Robert, og I skal nok blive informeret 

efterhånden som vi ved mere. 

Han vil blive savnet. 

I skal huske, at få brugt den undervisning, I har købt, inden udgangen af året. Den vil 

blive nulstillet ved årets slutning. 
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Vedrørende tilbygningen til keepergården er der ikke flere nyheder. Når der er, skal 

jeg nok holde jer opdateret. 

Hvis der nu er nogen, der altid har ønsket at køre traktor, har vi brug for én eller flere 

til at samle bolde op på driving range. Det kan være om morgen eller om aftenen. 

Tændt på ideen, så kontakt Rasmus på kontoret. 

Vi kan, i Jelling Golfklub, som altid godt bruge flere venner, så hvis I kender nogen, 

der kunne være interesseret, så tøv ikke med at inviterer dem ned. Jeg lover, vi vil 

tage godt i mod dem. 

Det er nu, der er rigtig mange aktiviteter i klubben med matcher, klubmesterskaber 

og andet, så jeg vil opfordre til, at I deltager i disse aktiviteter. Det er trods alt sjovere, 

når der er opbakning og positive deltagere. 

Kan I have en fantastisk august måned, som er en af golfsportens travleste måneder – 

og husk pas godt på jer selv og hinanden. 

De bedste golfhilsner 

John. 

 

NYT FRA 

GREENKEEPERNE 

 August måned er en travl måned med divisionsmatch og klubmesterskaber. Vi 

har haft en våd start på måneden og det begynder vi at kunne mærke ude på 

banen. De sædvanlige huller – især 7, 8, 15, 16 er meget våde, så tænk over 

det når I bevæger jer rundt derude med vogne og biler. Med den megen vand 

og varmen i jorden, så er væksten i græsset også rigtig god, så al vore tid går 

stort set med klipning af vores arealer.  

Af lidt større arbejde på banen, så vil vi efter klubmesterskaberne i slutningen 

af måneden begynde så småt at forberede banen på vinteren. Greens og 

teesteder vil blive dybdeluftet samt topdresset. 

 

Det var alt for nu - God sensommer 😊 

#KEEPERNE 

 

Med venlig hilsen 

Lars Gilje 

Daglig leder 

Jelling Golfklub 

Tlf.: 2011 1986 
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NYT FRA 

SEKRETARIATET 

 

 

ÆLDRESAGSGOLF 

Et nyt hold ældresagsgolfere er startet op. Kender du noget dette kunne have 

interesse for er de velkomne mandag formiddag kl. 9.00 

 

GREENFEE BILLETTER 

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

2019 kan de ombyttes på kontoret. 

 

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. 

 

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 glædeligt 

hjælpe jer. 

 

MEDLEMSTAL 

 

KLUBBENS MEDLEMSTAL PR. 14-08-2019.  
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TURNERINGKALENDER FOR AUGUST MÅNED 

 

https://jellinggk.dk/klubben/turneringskalender/#/customer/155/schedule 

 

 

NYT FRA TRÆNEREN 

& SHOPPEN 

 ROBERT STOPPER SOM TRÆNER I JGK 

Da Robert stopper som træner pr. 1/10 skal alle værdikort til træning bruges inden 

årets udgang. Der er gjort ekstra plads i kalenderen frem til oktober så der kan 

trænes løs. 

TIDSBESTILLING PÅ GOLFBOX 

I kan booke jeres næste lektioner via golfbox. Vi står selvfølgelig stadig klar til at 

hjælpe med bestilling i shoppen og kontoret. 

https://jellinggk.dk/klubben/turneringskalender/#/customer/155/schedule
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FORÅRS REJSE TIL ALDIANA ALCAIDESA RESORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOPPEN 

Vi har stadig masser af lækkert tøj, sko, bags og bolde på udsalg.  

 

Golfsko fra 499.- 

3 for 2 på alle bolde. 

Stort stativ med regn/vindtøj spar op til 60% 

Stort stativ med sommertøj priser fra 150.- 

Alle Cobra bags – 30% 

 

 

 

 

 

 


