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Kære medlemmer 
 

Dette brev er skrevet inden konsekvenserne af Regeringsaftalen af 7. maj er kendt, forvent derfor 
at der vil tilgå yderligere information når bestyrelsen har haft mulighed for at diskutere hvad fase 
2 åbningerne kommer til at betyde for Jelling Golfklub. 
 
Nu er det snart 2 måneder siden, at corona-virussen ramte Danmark, og med ét ændrede vores 
hverdag og vores muligheder for bl.a. at spille golf. I denne periode er der løbende, og ofte med 
kort varsel, kommet både stramninger og lempelser i forhold til hvor man må færdes, og hvordan 
man må omgås hinanden. Bestyrelsen har forsøgt at navigere Jelling Golfklub igennem corona-
krisen efter bedste evne, og vil i dette brev gerne redegøre lidt mere i dybden for de dispositioner 
som bestyrelsen har foretaget.  
Igennem hele forløbet har det været afgørende for bestyrelsen, at Jelling Golfklub handlede 
ansvarligt, både i forhold til at overholde de nye love (om fx forsamlingsforbuddet), som blev 
hastevedtaget i Folketinget, men også i forhold til at beskytte klubbens medlemmer, så de ikke 
blev smittet ved at spille golf i Jelling Golfklub. Derfor valgte bestyrelsen indledningsvis at følge de 
anbefalinger som Dansk Golf Union (DGU) udsendte, og som i begyndelse af corona-epidemien 
betød at det ikke var muligt at spille golf i Jelling. Langt de fleste danske golfklubber valgte at følge 
DGU’s anbefalinger, herunder også Jelling Golfklubs samarbejdsklubber i Firkløverordningen. 
Udover ønsket om ikke at være et potentielt arnested for smittespredning, var det også vigtigt for 
bestyrelsen at vise solidaritet med resten af samfundet, og de øvrige golfklubber i nærområdet. 
Efterhånden som der fra Regeringens side er blevet lempet på visse restriktioner, og DGU’s 
anbefalinger tilsvarende er blevet ændret, har bestyrelsen fra gang til gang diskuteret hvordan vi 
mest hensigtsmæssigt kunne åbne for golf igen, ud fra føromtalte ansvarlighedsprincip. I første 
omgang åbnede vi ”påskebanen”, og senere også 18-hullers banen, da den var blevet tør nok. 
I forbindelse med lempelserne den 23. april valgte bestyrelsen at gå længere end DGU’s 
anbefalinger, ved bl.a. at åbne for dele af klubhuset, samt banetoilet og skraldespande og bænke 
på 18-hullers banen. Vi valgte bl.a. at gøre dette ud fra en betragtning om, at det skal være muligt 
at komme på toilet under runden, eller i forbindelse med brug af træningsområderne, da 
resultatet ellers er, at folk forretter deres nødtørft på steder som ikke er beregnet dertil. Vi fandt 
det heller ikke længere meningsfuldt at blænde bænke og skraldespande på 18-hullers banen af, 
når de kommunale bænke og skraldespande i skoven omkring banen og på skolegepladsen ikke 
var lukkede. Endeligt havde vi behov for at få åbnet ind til touchskærmen mv. da greenfee spillere 
ellers ikke ville kunne betale, ligesom der også er spillere som ikke er helt fortrolige med at bruge 
Golfbox App’en som scorekort. 
Bestyrelsen valgte ikke at sende greenkeeper, træner og sekretariat/manager hjem. Grundet den 
store mængde nedbør særligt i februar var det nødvendigt med fuld bemanding i 
greenkeepergården igennem hele perioden for at få banen klar. Derudover fandt vi det 
nødvendigt at have kontoret bemandet til dels at kunne besvare de mange henvendelser fra 
medlemmer som kom som en konsekvens af corona, men også for at kunne nå at reagere rettidigt 
i forhold til DGU´s pressemeddelelser mv. Dette mener vi har været godt givet ud. 
Vi har åbnet for at Klub-i-klub (Ladies Section, Mens Section, Seniorerne og Fredagsholdet) kan 
starte op, men med restriktioner, så vi ikke forbryder os imod forsamlingsforbuddet på de 10 
personer. 
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Vi har også valgt at starte begynderundervisning og +37 hcp træning op, i hold af 4 
personer, ligesom elitetræningen også er startet. Vi har valgt at vente med at starte 
juniortræningen op, men håber at vi også snart kan komme i gang her. 
 
Tilbage står egentlig ”kun”, at det fortsat ikke er muligt at forsamles i enten caféen, pejsestuen 
eller udenfor på terrassen, da vi ikke vurderer at det vil være muligt at håndhæve forbuddet imod 
forsamling af mere end 10 personer. Forsamlingsforbuddet betyder også, at det endnu ikke er 
muligt at afholde turneringer med gunstart, hvilket bl.a. går ud over klubturneringerne, samt 
Onsdagsmatchen. Vi savner alle muligheden for at nyde en forfriskning efter runden, men her må 
vi væbne os med tålmodighed. Bestyrelsen anbefaler at man i stedet køber en øl eller vand i 
automaten inden runden, og nyder den på vej rundt, ligesom vi arbejder på at få baneservice lidt 
hyppigere rundt end normalt. 
Perioden op til sæsonstart er altid en travl tid for bestyrelsen, og det har det i sandhed også været 
i år. Vi har med meget kort varsel skulle sætte møder op på internettet, noget vi aldrig har gjort 
før, og har i det hele taget skulle beskæftige os med problemstillinger som ligger noget fra hvad vi 
normalt bruger bestyrelsesmøderne på. Vi i bestyrelsen er ikke eksperter i hverken epidemier, 
krisestyring eller kommunikation, men har bestræbt os på at informere jer medlemmer så godt 
som muligt, og så hurtigt som muligt, også selv om der har været en enkelt smutter imellem (fx 
”corona-banen”).  
Vi er også helt på det rene med, at ikke alle medlemmer nødvendigvis er enige i de beslutninger 
som bestyrelsen har taget, og vil tage fremover. Vi vil dog gerne henstille til, at evt. utilfredshed, 
konstruktive forslag og andre spørgsmål, rettes til enten bestyrelsen direkte, eller via 
sekretariatet, og ikke på klubbens Facebook-side. 
Til slut vil vi gerne takke for den store forståelse, fleksibilitet og ansvarlighed i alle indtil videre har 
vist i forbindelse med golfspil under corona-krisen, det håber vi at i vil fortsætte med. 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
John Sahlertz 
Formand 

 

 

Kunne du tænke dig at hjælpe nye golfspillere? 
 

Hvis du deltog i generalforsamlingen den 19. februar vil du vide, at et af bestyrelsens 
fokusområder for 2020 er rekruttering af nye medlemmer. 
Vi har derfor udvidet begynderundervisningen, så der både vil være undervisning mandag 
formiddag 0900-1030 (det forløb der tidligere var forbeholdt medlemmer af ældresagen), onsdag 
1715-1930, samt søndag formiddag 0900-1000.   
Dette betyder, at Jelling Golfklub får behov for flere hjælpere til begynderforløbet, primært om 
onsdagen. 
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Den tekniske træning vil blive gennemført af klubbens nye træner Christian. Christian 
kommer med erfaring fra Silkeborg-Ry Golfklub, hvor Christian havde ansvaret for at 
køre begynderforløbet i Ry. 
Som hjælper vil din rolle være, i forbindelse med spil på Par-3 banen, at hjælpe begynderen med 
”alt det andet”, dvs. regel og etikette, gode råd, og sidst men ikke mindst, at sørge for at 
begynderen får en god oplevelse (og har lyst til at komme igen). 
Som noget nyt i år, vil vi, om onsdagen, også benytte bag-9 til begynderundervisningen, bl.a. for at 
lette overgangen til spil på stor bane. Bag-9 vil ikke være lukket for spil for andre golfspillere. 
Det er ikke vigtigt, om dit handicap er 5 eller 45, da det ikke er dine evner som golfspiller du skal 
bruge, men dine pædagogiske evner og en god portion godt humør. 
Kunne du tænke dig at hjælpe nye golfspillere godt på vej i Jelling Golfklub, så kontakt os på 
begynder@jellinggk.dk  
 
 
Med venlig hilsen Leif og Niels 
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