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NYHEDSBREV – NOVEMBER 2019 

NYT FRA BESTYRELSEN   

Kære alle 

 

Kalenderen siger november, det er koldt og det regner. Ikke nødvendigvis godt nyt for golfere. 

Betyder det så, at klubben er gået i dvale? Nej det er den ikke. Der er stadig meget at arbejde 

med. 

Tilbygning til keepergården bliver stadig diskuteret på politisk plan, og det tager jo som bekendt 

tid. Jeg beklager at måtte meddele at vi ikke er kommet tættere på og jeg er glad for at meddele, 

at vi ikke er kommet længere væk. Nyt følger i næste nyhedsbrev 

Vi ansat en ny træner for næste sæson. Han hedder Christian Norby Rosing, og bliver 

færdiguddannet i starten af 2020. Christian er 30 år, så han har lidt andre ting med i bagagen. 

Gennem de samtaler vi har haft med Christian, virker det som et perfekt match mellem Christian 

og Jelling Golfklub, så vi har endnu engang været heldige. 

Christian kommer ned i klubben til Nisse matchen den 08. december, så der vil der være 

mulighed for at hilse på. 

Glæd jer – han er en god mand. 

Årets sidste match er Nissematchen den 08. december, og som sædvanligt opfordres der til at vi 

komme i nissetøj eller i hvert fald nissehue. Jeg håber, at se så mange af jer som muligt. 

I 2020 vil vi skifte en del maskiner i keepergården ud. Dem, der bliver skiftet, er slidte og 

utidssvarende. Ved at skifte kan vi nå mere med samme personale, det vil øge fleksibiliteten, vi er 

sikre på, at maskinerne ikke lige pludselig bryder ned, og de er bedre for miljøet. Der er 

selvfølgelig tale om leasing, da vi slet ikke har den nødvendige kapital eller interesse i at eje 

maskinerne. Den Jydske Sparekasse har givet et godt tilbud på leasing kontrakterne, så det er 

godt. 

Husk der er generalforsamling den 19. februar kl. 19.00 på seminariet i Jelling. Jeg håber på 

sædvanlig fantastisk opbakning, da det bare er sjovere 😉 

Økonomisk ligger vi på budget, og det er nok også der, vi ender, da der ikke er så mange 

overraskelser tilbage. Kigger vi frem mod 2020, vil det stadig være et mål, at øge indtjeningen, da 

der ikke er flere besparelser tilbage, uden det går ud over banen, og det bliver en negativ spiral, 

som vi for alt i verden skal undgå. 
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På bestyrelsesplan står vi fuldstændig bag de tiltag Lars nævner længere nede i nyhedsbrevet. 

Der bliver taget så meget ansvar og så mange gode nye initiativer, der er gennemtænkte, at det 

er en fornøjelse. I kan glæde jer. 

 

Det samme gælder for Rasmus. Rasmus har haft sin første sæson som 

sekretær/manager/træner, og der er også gode nye tiltag på vej, der vil komme Jelling Golfklub 

til gode. Så glæd jer til 2020. Det bliver godt. 

Kan I nu passe rigtig godt på jer selv og hinanden. Vi ses et eller andet sted 😉 

 

Det var det. 

 

Med venlig hilsen 

 

John Sahlertz 

Mobilnr.: 20 26 55 75 

Mail adresse: john@sahlertz.com 

. 

 

NYT FRA GREENKEEPERNE   

Så har vi ramt november og græsklipningen er indstillet for i år – men vi har stadig masser at lave i 

keepergården. Vi er gået i gang med vinteropgaverne som beskæring af træer/buske, renovering af 

stier og andre arealer ja og så skal alle vores maskiner også vinterklargøres med rengøring, 

slibning, service, smøring mv.  

 

Vedr. banen så forventer vi at åbne hullerne 1-3 i uge 47 således, at vi går over til 9 hullers 

vinterbane. Der er også kommet vintergreens, som skal benyttes, når vi kommer længere hen på 

vinteren med permanent frost. 

 

Et af de emner der fylder meget i den offentlige debat er klimaforandringer og om vi gør nok for 

vores natur. Det er også et af vores fokuspunkter her i keepergården – det at pleje vores arealer 

både smartere og bedre, selvfølgelig med henblik på at skabe den bedst mulige golfbane med de 

ressourcer vi har til rådighed, men også i den proces være med til at skabe en bedre og mere 

bæredygtig natur til gavn for biodiversiteten i lokalområdet. I den forbindelse har vi fået et godt 

samarbejde med Vejle kommune og vi har indgået aftale om at henlægge nogle af golfbanens 

arealer nede ved hul 15-16 som uberørt pilekrat/skov. Arealerne det drejer sig om er området til 

højre for vores sti, når vi går fra hul 15 til hul 16 - samlet set ca. 3 ha. Arealerne ligger allerede i dag 

mailto:john@sahlertz.com
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uberørt, men nu får vi ”papir” på det, og kommunen vil få plejepligt på det. Det vil sige, at vi vil 

monitorere området og hvis der kommer invasive arter i det som eks. bjørneklo eller ørnebregne, 

så er det kommunens pligt at fjerne det. Men som udgangspunkt skal området ligge uberørt og 

naturen skal gå sin gang. 

 

Derudover har vi også indgået aftale om at foretage forsøg med afbrænding af nogle af vores 

roughområder. Vi starter ud med områderne ved hul 11-13 og første gang vil blive i februar/marts 

måned. Kombinationen med afbrænding om vinteren og høslet, som vi foretager om sommeren, 

vil være med til at udtynde vores rough og gøre områderne mere næringsfattige. Dermed skal 

områderne gerne på sigt udvikle sig til skovnære blomsterenge til gavn for især sommerfugle og 

bier. Ja og vi som golfspillere vil få en tyndere rough og mere farverig med hjemmehørende 

engblomster – win-win 😊. Det er selvfølgelig ikke noget der sker hen over en enkelt vækstsæson, 

men en langsigtet investering, der gerne skulle være med til, at vi som golfklub bidrager med at 

skabe en øget biodiversitet i området og en bedre natur til fremtiden. 

 

#KEEPERNE 

 

NYT FRA SEKRETARIATET  

 

 

Nyt Træningslokale. 

Vi har indrettet det gamle juniorlokale på 1. sal til indendøres træning. Der er en puttemåtte 

samt en måtte hvor der kan slås bolde i et net. Alle medelmmer af klubben har i år fri 

afbenyttelse af lokalet. Eneste udgift er et depositum på 200,- til en nøglechip. Jer der har 

bagrum har chip i forvejen. Lokalen kan bookes i golfbox og kan max bookes 1 time ad gangen.  

Se vejledning til booking HER 

 

Mandag og onsdag formiddag hvor Rasmus er i klubben vil vores trackman være opstillet 

deroppe, så man kan få alt sin data om sving og længde vist på storskærm i lokalet. Leje for 

trackman er 100 kr. i timen. Kontakt Rasmus for nærmere info.  

Ønsker du undervisning vil dette også være muligt i udvalgte perioder. Kontakt Rasmus hvis du 

ønsker undervisning. 

 

Vi har stadig en del uafhentede indgangschip til bagrummene. Har i ikke mulighed for at hente i 

kontorets åbningstid, kontakt da venligst Rasmus for aftale om udlevering. 

Har du været frivillig i år eller ønsker at hjælpe næste år, kontakt venligt Finn Helveg eller Rasmus 

på kontoret. 

Booking af teetimes. Selvom det er vinterbane, må i meget gerne booke tider.  Husk i kan booke 

og bekræfte på telefonen. 

https://jellinggk.dk/wp-content/uploads/2019/11/RPReplay_Final1573637481.mp4
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Åbningstider på kontoret i løbet af vinteren. 

Mandag og Onsdag fra kl. 9-13 

Øvrige dage er Rasmus på telefon eller mail. 

 

Næste og sidste match er Nissematchen hvor tilmelding allerede er åben på golfbox. Tilmeld dig 

HER 

 

 

 NYT FR                 NYT FRA TRÆNEREN OG SHOP   

Shoppen holder åbent sammen med kontoret Mandag og Onsdag i løbet af 

vinteren. 

 

Julesalg 

Står du og mangler julegaven, kontakt da Rasmus, så skal han nok være 

behjælpelig. Søndag d. 8. December vil der være stort juleudsalg i klubben, 

men masser af gode tilbud op til jul. 

 

 

 

Protræt af Christian Nordby   

Navn:     

Christian Nordby, 30 år  

Bosiddende i Aarhus med kæresten Caroline og hunden 

Albus.   

Kæresten er desværre ikke påbegyndt golfen endnu, dog 

spiller svigerfamilien. Golftræner i Silkeborg Ry golfklub 

siden 2014 og elev siden 2017. 

Hvad er det bedste ved dit job? 

At hjælpe golfspillere til at blive bedre og slå bedre 

golfslag. Variationen mellem at træne klubgolferen på 80 

år, virksomhedsejeren og de 5 årige børn. Alle kræver vidt 

forskellige måder at undervise og takle udfordringer på.  

 

Hvad er dit bedste råd på golfbanen? 

det kan lyde lidt kliché, men at tænke så lidt over svinget på banen som muligt. 

Spil med det man har. Fejl og svingteknik skal gemmes til træningsbanen.  

 

Inspirationskilder? 

Mine store kilder til viden er mine dygtige kollegaer og mentorer Rasmus og Jan 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1977404
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😊 Igennem en masse kurser har jeg fået inspiration fra indspilsguruen James 

Ridyard og coach Scott Fawcett.  

  

 

Hvad laver du hvis ikke du spiller golf eller underviser? 

Min helt store passion ud over golf spiller jeg hovedsageligt om vinteren og det 

er Snooker. Jeg er facineret af sværhedsgraden over sporten og der kan drages 

mange ligheder til golf. Det kræver fuld fokus at sænke et golfputt og det 

samme gøres gældende ved at putt i Snooker. Min kærestes forældre har et 

utrolig hyggeligt sommerhus som vi nyder at tilbringe sommeraftener i. Det 

ligger i den flotte natur ved Thy så begynder efterhånden at elske vesterhavet 

😊 

 

 

 


