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Nye tider… 
 

I denne første udgave af Medlemsnyt, vil vi komme ind på en række nyheder samt historier fra 

klubbben. Der vil komme et Medlemsnyt hver måned, hvor nyheder samt gode historier fra 

hverdagen i Jelling Golfklub vil blive delt. Vi håber, I vil tage godt imod det, og skulle I have en god 

historie eller et godt foto, er vi altid modtagelige. Materiale kan sendes til presse@jellinggk.dk 

På redaktionens vegne ønsker vi god læselyst 

…Joan og Rasmus 
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Året der gik, sæsonen der starter 
 

Det seneste nyhedsbrev handlede om organisatoriske tilpasninger og nye udvalg i Jelling Golfklub, 

og der er sket meget siden. I en samfundsmæssig meget svær tid for alle har klubben fra april 2020 

kunnet holde åbent, og vi har kunnet og kan stadig spille golf, og nu i et endnu større omfang. 

Samtidig er vinterbanen med sommergreens frigivet, foråret er på vej, og vi kan igen mødes på 

banen. 

 

Klubben er styrket til sæson start 

Vi går styrket ind i den nye sæson med et lille økonomisk overskud og med en ny organisering af 

kontoret og trænerfunktionen på plads. Den nye organisering kan du læse mere konkret om i dette 

nyhedsbrev. Samtidig er de nye udvalg på plads og begyndt at 

arbejde, og i de kommende nyhedsbreve vil vi både præsentere jer for 

udvalgene og give ordet til udvalgene. Denne gang har vi nyt med 

fra et par af dem.  

Frivillige er måske klubbens helt store styrke, og mange har meldt sig 

igen, ligesom nye kommer til. Mange har været frivillige i en årrække, 

ligesom nye også gerne vil give en hånd med. Tak for det. Det er 

fantastisk, at så mange er med til at gøre klubben til et helt specielt 

sted for både medlemmer, medarbejdere og gæster. 

Der skal lyde en særlig tak til Kurt Espesen, der som intern konsulent har 

støttet bestyrelsen med at få organisationen på plads, deltaget i 

ansættelsesudvalg, beskrevet arbejdsopgaver og meget meget 

mere. Det har gjort en forskel for det udgangspunkt, vi har fået. 

Bestyrelsen har tidligere informeret om, at restriktioner og hensynet til 

medlemmer og juraen omkring afstemninger har ført til, at klubbens 

generalforsamling er udsat på ubestemt tid. Vi har i den forbindelse 

informeret om, at der for at sikre klubbens videre drift på bestyrelsesmødet 1. marts 2021 

gennemføres en ny konstituering af bestyrelsen. 

De tre kandidater, bestyrelsen indstiller til at indtræde i den nye bestyrelse ved den kommende 

generalforsamling, er arbejdende ”medlemmer” af bestyrelsen. 

Bestyrelsens konstituering pr. 1. marts 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne model er valgt efter rådgivning fra Dansk Golf Union.  

 

 

Henrik Juul er ny formand 

Niels Søby Løvendahl er ny næstformand 

Grethe Espesen fortsætter som kasserer 

Leif Bo Geisler fortsætter som begynderansvarlig. 

Joan Pape Rasmussen, kandidat 

Sonja Mønster Andreasen, kandiat 

Rune Asmund Sørensen, kandidat 
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DGU anbefaler, vi venter med at afholde generalforsamlingen indtil restriktionerne løftes så meget, 

at vi kan mødes. Undtagelsen er, hvis klubben har behov for generalforsamlingens opbakning til at 

optage lån. Da Jelling Golfklub i år skal have fornyet enkelte medlemslån, kan det blive nødvendigt 

at indkalde til en virtuel generalforsamling. 

 

Bestyrelsen har fortsat fokus på en række strategiske indsatsområder. Nogle af dem er: 

 

• Hvordan klubben bedst når sine mål om at få nye medlemmer, fastholde disse, og 

hvordan der tilbydes udvikling af spillet 

• At tilbyde nuværende medlemmer i alle aldre træningsfaciliteter, plads på banerne, 

forskellige træningsprogrammer og arrangementer, klub-i-klubber, m.m. 

• Medlemskaber med udviklingsmuligheder. 

 

 

Status på indbetaling af kontingent 

Rigtig mange benyttede sig af vores opfordring til at få kontingentbetalingen tilmeldt bankernes 

betalingsservice. Vi har nu trukket de tre vindere blandt de tilmeldte. Vinderne har fået besked. 

Præmien var træningslektioner hos Rasmus. 

Klubben mangler dog stadig en del betalinger af kontingent – har du mon glemt det? 

Vi står i en situation pr. 1. marts 2021, hvor 80 medlemmer endnu ikke har betalt kontingent. Der er i 

alt sendt 150 rykkerbreve ud, og det er skuffende, at vi stadig mangler så mange indbetalinger. 

Skynd dig derfor at få det ud af verden, for lige om lidt lukker din nationale spilleret. 

Klubben har ved udgangen af februar 2021 749 betalende medlemmer, hvilket er syv mindre end 

ved udgangen af 2020.   
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Formandens klumme … 

Perspektiver på 2021 
 

Bestyrelsesformanden vil i hvert nyhedsbrev have sin egen klumme, men 

denne gang stiller redaktionen spørgsmålene til den nye formand:  

 

Som medlem af bestyrelsen og nu som formand, hvordan ser du klubben 

i et 2021-perspektiv? 

… Vi er bedre forberedt på Covid og klar til at udnytte at 

befolkningen higer efter aktiviteter, der kan give dem fællesskab, 

motion og noget at gå op i.  

 

Du overtager formandskabet efter en periode, hvor I som bestyrelse stod i en vanskelig situation i 

klubben. Hvilke tanker gør du dig nu? 

… Sidste forår blev vi ramt af sygdom hos flere af vores nøglemedarbejdere. Vi har brugt de 

seneste måneder på systematisk at forberede den kommende sæson. Jeg tror, vi har en helt 

anden robusthed i år. 

 

Hvad fortæller du din familie, venner og kollegaer om at spille golf i netop Jelling Golfklub? 

… Jelling er en golfklub, hvor der er plads til alle. Vi har plads på banen, også i weekenden. 

Banen er udfordrende og står flottere og flottere, fordi vi satser mange ressourcer på vores 

bane. ”Risikoen” er, at du finder nye venner i vores fællesskab. Det er sket for mange andre. 

 

Hvordan bliver klubben ved med at være en attraktiv klub at være medlem af? 

… Vi skal værne om de frivillige og fortsætte med at satse på vores bane. Det er to kæmpe 

aktiver for klubben. 

Se fx vores frivillige buskryddere som de seneste år har fjernet mere og mere krat omkring 

banen. Det har bare pyntet helt vildt og gjort banen hurtigere at spille. 

 

Dine første 100 dage – hvordan møder du medlemmerne? 

… Heldigvis kan vi i disse tider stadig spille golf, så jeg tror det i første omgang bliver på banen. 

Når jeg tilmelder mig til tider i Golfbox, er det altid tilladt at skrive sig på tiden. Jeg overvejer 

også at poste nogle tidspunkter, hvor jeg vil være på træningsanlægget og være åben for 

en snak.  

… I nyhedsbrevet har jeg fået min egen klumme – den vil jeg selvfølgelig gøre brug af, når 

jeg har noget på hjerte. 

… Derudover er vi jo en samlet bestyrelse, så indirekte vil medlemmerne forhåbentlig opleve 

os gennem vores tiltag, beslutninger og formidling, herunder klubbens samlede drift. 

… Vi har etableret et forretningsudvalg, som er i stand til med få timers varsel at træffe 

beslutninger. Det mærker medlemmerne nok ikke direkte, men vi forventer en kortere 

responstid fra beslutning til gennemførelse. Det tror jeg, at medlemmerne med tiden vil 

registrere. 

 

             Formand Henrik 

Juul 
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Og her kommer så det drilagtige afsluttende spørgsmål: Betyder det, at vi hurtigere får en ny 

skobørstemaskine ved klubhuset? (Red. griner smørret). 

… Åh – og jeg som går og drømmer om, at der en som kan få skiftet den tænd og sluk knap. 

Jeg tør ikke selv gå i gang – I så, hvad der skete, da jeg forsøgte at køre traktor. Jeg tror, Lars 

Damgaard griner endnu. 

I næste nyhedsbrev tegner vi (red.) et portræt af klubbens nye formand. 
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Manageren har ordet… 
 

Rasmus flytter kontor 

Den nye organisation er på plads på flere områder. 1. 

marts bød vi på kontoret velkommen til to nye 

medarbejdere Per Aslak og Betina Borger Nielsen (se lidt 

om Per og Betina senere i nyhedsbrevet).  

Per og Betina er klubbens ansigter i klubhuset og shoppen, 

og er allerede i fuld gang. Rasmus er som klubmanager 

leder for Per og Betina og flytter for at kunne varetage 

cheftræner-funktionen fysisk kontor til 1. sal. Det vurderer vi 

samlet set vil give medarbejdere, træningen og kontorets 

funktioner gode betingelser – og medlemmerne et forbedret 

serviceniveau. Ta’ godt imod dem.  

Dette betyder også, at det vil være Betina og Per I møder i shoppen, og at Rasmus’ rolle i 

forbindelse med shoppen vil dreje sig om tilpasning af udstyr. Dette kan du ved at bestille tid til en 

opmåling gennem kontoret. 

 

Støt klubben – køb mundbind 

På kontoret holder vi stadig reglerne, dvs. kun en gæst ad gangen. Der er sprit i forgangen ved 

Golfbox og automaterne. Automaterne er åbne. Vi har fået produceret 

nogle flotte Jelling Golfklub mundbind – støt klubben ved at købe 

mundbindet.  

Nye regelkurser 

Vi planlægger både undervisning i det nye handicapsystem og har 

derudover besluttet at genindføre regelundervisning. Lige nu sætter Covid 

sine begrænsninger, men der arbejdes på sagen. 

Regelundervisningen kommer til at indeholde en gåtur på hul 18, hvor 

emner som røde og hvide pæle, strafområder, uspillelig bold, dropregler 

og lokalregler vil indgå. Regelundervisningen er ikke alene forbeholdt   

begynderne. 

 

Batterierne er ladet op 

Golfbiler skal stadig bookes på mail@jellinggk.dk eller på 75872790. Skal bilerne afhentes uden for 

kontorets åbningstid ligges nøglen frem, og der vil kunne betales via mobile pay. Efter runden er det 

vigtigt, at bilerne bliver sat til opladning, og at nøglen afleveres i postkassen udenfor indgangen. 

Vi har i år fået to nye biler, så klubben råder over seks biler, alle med nye batterier. Det skal også 

nævnes, at vi allerede har åbnet for udlejning af biler, så der er ingen undskyldning for ikke at få 

startet sæsonen. 

…Rasmus  

 

Kontoret vil fremover have åbent på følgende tidspunkter: 

 

Mandag 8-13   –   Tirsdag 8-13   –   Onsdag 9-17   –   Torsdag 8-13   –   Fredag 8-13 

mailto:mail@jellinggk.dk
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Keeperen har ordet… 
 

Fra Whitekeeper til Greenkeeper 

Så nærmer vi os med hastige skridt sæsonstart, og det er ikke mange uger siden, at banen var 

klædt i hvidt, og vi havde tocifrede minusgrader, og vi fik lov at lege lidt ”whitekeeper” i stedet for 

greenkeeper 😊. 

 

Banen blev flittigt brugt af glade børn på kælke og 

masser af skiløbere – dejligt at vores flotte natur også 

kan bruges til andet end golf. Banen har klaret sig 

forholdsvist godt gennem vinteren. De greens, vi har 

holdt åben (især Par-3 banen) er meget hårdt ramt af 

sygdom, hvilket er forventeligt.  

 

Hvad arbejder vi så med om vinteren? 

Vi har i keepergården været igennem service af alle 

maskinerne – en stor opgave, hvor alle maskiner vaskes 

ned, olie-, benzin-, og hydraulikfiltre skiftes, sliddele 

udskiftes og alt ses igennem og smøres. Derudover 

er alle klippeled gennemgået og slebet, så alt står 

knivskarpt til de forhåbentligt inden længe skal på 

græs igen 😊 

 

Marts måned og Baneåbning 

Den måned vi kigger ind i – marts – kommer til at gå 

med at få klargjort banen til åbning. Omkring åbning 

af vores bane og greens, så åbnede greens på 

vinterbanen fredag 26. februar.   

Da vi stadig ser frem mod nattefrost, så husk venligst 

at spille til vintergreens, når der er frost og rimfrost om 

morgenen. Greens er meget udsatte, når der er frost 

i den periode, vi går ind i, hvor saftspændingen og 

væksten vender tilbage til græsset. 

I forhold til resten af banen, så håber vi på at kunne 

åbne teesteder og de resterende huller omkring 

Påske, hvis vejret arter sig 😊 

Husk stadig at spille til vintergreens ved frost. 

Vi ses på banen 

…Keeperne 
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100 frivillige hjælpere 
 

I midten af december orienterede vi alle medlemmer om de organisatoriske tilpasninger i 

golfklubben, og samtidig søgte vil frivillige hjælpere til en række opgaver. 

Vi kan nu konstatere, at der fortsat er stor velvilje til at hjælpe i klubben. Vi har fået tilsagn fra godt 

100 forskellige personer til de mange forskellige opgaver. Stor tak til alle jer, der har meldt jer - flot 

opbakning. Det kan bedst udtrykkes ved citat et af fodboldspiller og træner Johan Cruyff: 

”Spiller man for holdet, så spiller man også for sig selv”. 

 

Har vi så fået alle opgaver dækket? 

Nej, der er to opgaver, hvor vi ikke har det tilstrækkelige antal 

hjælpere, og som er kritiske for klubbens drift. Det er: 

 

Rive bunkers 

Vi har én person og vil gerne have yderligere to personer for at det 

ikke er for belastende for den enkelte hjælper. Opgaven er dermed 

max. én gang om ugen at deltage ca. 4 timer (de tre hjælpere 

planlægger sammen med Lars Gilje) 

  

Samle bolde på Driving Range 

Her har vi også én person (samler den dag hvor Driving Range skal klippes). 

Der ønskes yderligere seks personer, så den enkelte hjælper kun skal samle én gang pr. uge af ca. 

1½ times varighed. Tidspunktet er enten morgen eller aften afhængig af, hvad der passer dig bedst.  

 Da vi gerne vil have alt klar til sæsonstart, så tag en rask beslutning og meld dig til Kurt Espesen, 

4018 3497 eller kurt@espesen.dk senest 11. marts. Har du evt. meldt dig til en anden hjælperopgave, 

men vil gerne byde ind på en af ovenstående, så finder vi en løsning på det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Tag en rask 

beslutning – bliv 

frivillig 

100 medlemmer har 

allerede meldt sig 

som frivillig hjælper i 

klubben.  
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PR- og kommunikationsudvalget fik 

travlt 
 

Udvalgets formål er at støtte bestyrelsen og er derfor også forankret i bestyrelsen. Sammen med 

Klubmanager/cheftræner m.fl. har udvalget også en række aktiviteter, som de såkaldte stille 

måneder bruges til, men som slet ikke er så stille, selv om aktiviteterne er trukket inden for. Vi har 

bl.a. til opgave at arbejde med at synliggøre klubben. Så du dækningen af vinter i Jelling Golfklub? 

VAF oplyser, at denne historie fik flest hits i denne periode. Vi håber, at klubbens medlemmer og 

familier også fik nogle fornøjelige vinterdage på banen. 

Vi blev til Winter Wonderland til glæde for store og små, gæster fra nær og fjern og naboklubberne.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste af klubbens aktiviteter kalder på formidling af ambitioner og mål, planer, annoncer, 

koordinering af indhold på hjemmesiden, opdateringer og meget mere. Så der arbejdes i kulisserne. 

En af disse aktiviteter er dette nyhedsbrev i et lidt nyt set-up og med en redaktion. Har du gode 

ideer, historier m.m. er du mere end velkommen til at kontakte os. Se sidst i nyhedsbrevet. Vi kommer 

måske også til dig og spørger, om vi må fortælle din historie. 

Vi er så heldige i udvalget, at den nye hjemmeside blev etableret i slutningen af 2020. Tak til frivillige 

kræfter for det store arbejde. Vi har derfor en god base at arbejde videre med. Der vil nok fremover 

være lidt koordinering omkring indhold, løbende mindre opdateringer, og så vil vi gerne have en 

lille fast opdateringsplan, især når vi skal sæsonopdatere.  

De forskellige klub-i-klub-programmer er sæsonklare og  er lagt på hjemmesiden. I de kommende 

uger, når vi har fået gjort status på hjemmesideprojektet, ser vi på de næste aktiviteter. 
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Vi byder velkommen til nye 

medarbejdere 
 

Som et led i at styrke den nye organisation er to nye 

medarbejder tiltrådt 1. marts 2021. Vi har bedt Betina og 

Per fortælle lidt om sig selv. 

Betina Borgen Nielsen (53 år). Jeg bor i Vejle og er gift 

med Jakob, og vi har to døtre på hhv. 20 og 24 år. Vi har 

tidligere også boet i England i tre år samt USA i et år. Jeg 

har tidligere arbejdet som hotelreceptionist samt som 

butiksassistent. Min mand spiller golf i Jelling golfklub, så 

på den måde har jeg selvfølgelig hørt om spillets glæder 

og nogle gange også om skuffelser. Jeg har selv forsøgt 

mig ud i det ædle spil, men det blev kun til Par-3 banen 

og de gode onsdagsturneringer for begyndere. Jeg har 

dog aftalt med Rasmus, at jeg forsøger mig en gang til – 

så forhåbentlig mødes vi også på banen en gang i 

fremtiden. Jeg glæder mig meget til at starte i klubben 

og få hilst på jer alle. Det bliver spændende og nyt det 

hele, men jeg vil tage det med et smil og positivt gå-på 

mod.  

 

Per Aslak (63 år). Jeg har været medlem af JGK siden 

2016, og jeg har været en del af baeserviceteamet siden 

2017. 

De sidste 19 år inden jeg stoppede på arbejdsmarkedet arbejdede jeg som salgskonsulent for 

automatiske døre. Jeg bor i Bredsten, er gift med Lene, som også spiller golf i JGK. Vi har to piger 

på hhv. 27 og 25 år. 

Jeg glæder mig til at blive en del af teamet omkring Jelling Golfklub, at kunne byde både 

medlemmer og greenfee gæster velkomne i klubhuset og måske hjælpe dem til en god oplevelse 

på vores fantastisk flotte bane. 

Jeg sætter socialt samvær meget højt og oplever, at der er et godt sammenhold i klubben. Jeg 

deltager gerne i onsdagsmatcherne, da jeg finder det vigtigt, at de nye medlemmer bliver budt 

velkommen og hjulpet i starten.  

Jeg oplevede, da vi startede, at der blev taget hånd om os, og det vil jeg gerne være med til at 

give videre til de nye medlemmer. Vi har det hyggeligt, og der er en god humoristisk tone blandt 

deltagerne. 

 

Velkommen og god arbejdslyst i Jelling Golfklub. 

 

 

 

 

 

 

Betina Nielsen og Per Aslak 
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Flot fyr – nej der er to 

 
Naturen omkring golfbanen kommer ikke altid til sin ret. På vej til greenen på hul 15 er det flaget og 

næste slag, vi holder godt øje med, og efter puttet er vi hurtigt videre, for der venter en tur over 

den nye bro til hul 16. Så du den flotte fyr? Nej, vel. Det gjorde vi heller ikke – og den 

bagvedliggende sti, så vi næsten heller ikke.  

Når du næste gang spiller de bageste ni huller, når banen åbner, eller du går en tur, kan du på vej 

til hul 15-greenen –få øje på en flot fyr, nej - der er jo to – altså træer 

– ægte skovfyr. 

Keepernes natur-vinterpleje førte til, at Lars i samarbejde med 

lodsejeren fik træer og krat beskåret, så de flotte træer kom til 

syne, og banen får mere lys. ”Klubbens medlemmer skal 

kunne få glæde af de flotte træer omkring banen, 

når de spiller hul 15. Derfor satte vi tiltaget i gang”, 

siger Lars Gilje. 

Vi kom forbi en lidt tåget formiddag, og vi glæder os til, at 

fyrretræerne får en forårsklædt lysegrøn baggrund, når bag-9 

åbner.  

 

Gymnastik på klubbens 

arealer 
Hvis du på en torsdag i marts ser gymnaster på klubbens arealer, ser 

du rigtig nok. Samarbejdet med Idræt i dagtimerne, Vejle flytter 

nemlig ”Trim din golfform-gymnastikken” fra hallen i Vinding til 

udendørsarealer i Jelling Golfklub. De nye åbninger for udendørssport 

tillader 24 deltagere på hvert hold, og der er to hold.  

 

 

Året rundt på banen 
På banen er der også sket lidt. Buskads, læbælter og skov er beskåret. 

Eksempelvis er der kommet to fyrtræer til syne bag green på hul 15 – det 

er med til at give lys og luft til green, så græsset styrkes. Se også notitsens 

om banens flotte fyr 😉. Der er blevet beskåret på hul 16-17, så du nu kan  

se venstre side af fairway fra herre tee på hul 16, og på hul 17 kan du bedre 

se green, når man er placeret i venstre side, og det er muligt at have et 

slag til green, når bolden ligger i området ved lynskuret.   

Derudover er vi også i gang med, at gøre vores flotte bassiner med vand 

synlige ved hul 5/7. 

 

 

 



 

 12 

Klubber i Klubben 
 

Mens Section 

Om nogle uger nemlig torsdag 8. april er det første spillerunde i Mens Section (MS) i 2021. Vi er 

mange, som glæder os til at komme i gang, og som håber på, at banen er tør og klar. 

 

Jeg håber på et gensyn med alle jer, der spillede sidste år – og med jer som har tilkendegivet, at I 

gerne vil være med i år. Jeg tror på, at vi får rigtig pæn tilgang. 

 

Det er nu ret sikkert, at vores dygtige golfvenner i 

sponsorudvalget i samarbejde med Baune Golf og en 

sponsor kommer med et rigtigt godt tilbud på en MS 

Klubdragt,mere herom senere. 

 

Til alle nye medlemmer, der overvejer, om Mens Section er 

noget er noget for dig, vil jeg gerne opfordre til at komme 

og prøve at spille med. Vi er en stor flok af ”unge” og lidt 

”ældre” med både lave handicaps og lidt højere 

handicaps. Omgangstonen er uformel, og ikke mindst er der 

plads til alle. Så giv Mens Section en chance et par gange 

og bedøm selv, før du melder dig ind.  

 

Vi spiller hver torsdag og afslutter med fællesspisning. Det kan være en god middag eller en 

sandwich. Det er ikke en forudsætning at du spiser med, men en rigtig god ide. I år har vi aftale 

med Skovdal Hotel og SuperBrugsen. Du kan selv vælge, om du vil spise med efter matchen. Ønsker 

du ikke at spise med, håber vi dog, at du bliver under spisningen, da det sociale samvær også er 

en vigtig del af at være med i Men Section, men i øvrigt også i hele Jelling Golfklub.  

Herudover vil der i løbet af året være et par udflugter til andre klubber, hvor vi også afslutter med 

spisning. Kørsel er med egen bil. 

Vil du gerne med på Men Sections mailliste, og modtage information fra Men Section, sender du 

en mail til undertegnede, e-mail bj.716@edc.dk eller ringer på mobil 20 13 76 11. Du kan finde alle 

de informationer, du har brug for på Mens Sections del af Jelling Golfklubs hjemmeside, hvor du 

også kan se priserne. Du er også velkommen til at kontakt mig.  

 

Målet for 2021 er, at vi bliver mindst 100 medlemmer, og at vi bliver nr. 1 eller nr. 2 til Ruder Cup. 

… Bendt Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Omgangstonen er 

uformel, og ikke mindst er 

der plads til alle. Så giv 

Mens Section en chance 

…Omgangstonen er 

uformel, og ikke mindst er 

der plads til alle. Så giv 

Mens Section en chance 
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Ladies Section 

Trods restriktioner og aflysning af en udflugt samt et par venskabsmatcher kom vi i Ladies Section 

godt igennem sæson 2020 og kunne endda glæde os over at byde et par nye medlemmer 

velkommen. 

Foråret står nu for døren, og vi glæder os til ’at komme på græs’. I Ladies Section er programmet 

for 2021 på plads. Et program med tradition, fornyelse og ændring. Fornyelsen er, at der sættes 

matcher op i juli måned. Ændringen er, at der i april ikke er fælles spisning grundet covid-situationen. 

Hele programmet kan læses på klubbens hjemmeside. Vi håber, at endnu flere har lyst til at spille 

med om tirsdagen og glæder os, til vi ses 6. april. 

 

Få flere kvinder til at spille golf 

Ser vi på kønsfordelingen blandt golfspillere generelt, er der 

flere mænd end kvinder, der spiller golf. Sådan ser 

medlemsfordelingen også ud i Jelling Golfklub. 

Sammen med DGU’s rekrutteringskonsulent har vi fået 

mulighed for at udvikle et nyt koncept med appel til kvinder. 

Internt har projektet fået arbejdstitlen ”Golf, rosé og tapas” 

og bygger på nogle succesfulde erfaringer fra en golfklub 

på Sjælland. Det første udkast til forløbet er skitseret, og det 

ser ud til at blive et spændende forløb, hvor træning, regler, socialt samvær og alt det JGK og 

Ladies Section også tilbyder er designet i et anderledes forløb. 

Bestyrelsen har behandlet og godkendt forslaget, og projektet forankres hos Ladies Section og 

Rekrutterings-udvalget og vil også skulle trække specifikke kompetencer og kræfter på fx 

regelundervisning, Golffitness m.m. samt træning med Rasmus og hjælpetrænere fra Ladies 

Section.  

Ladies Section har allerede meldt klar med et team på fem, som i tæt samarbejde med konsulenten 

fra DGU og JGK vil stå for afviklingen af dette projekt. 

Du må allerede nu gerne begynde at hviske til kvindelige venner og bekendte, at forløbet er på 

vej, og at det starter 12. april og løber frem til 28. juni 2021. Nærmere program kommer ud, så snart 

alle detaljer er klar. 

… Kirsten Meisner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…DGU og JGK-Ladies 

Section samarbejde skal få 

flere kvinder til at spille golf 
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Senior Section 

Seniorklubben er åben for alle medlemmer af Jelling Golfklub fra det år 

de fylder 60 år, og for deres ægtefælle/samlever uanset alder. Den nye 

sæson starter onsdag 18. marts med mødetid kl. 8:30 med start kl. 9:00. 

Der spilles 18 huller i 2/3 rækker – A, B og (C) række. Vi fortsætter også 

med 9 hullers match i år. Tilmelding via Golfbox og skalske senest kl. 

12:00 fredagen før den pågældende onsdag.  

Der skal afleveres udfyldt scorekort, og der betales matchfee på 10 kr. 

For at komme i præmierækken, er det en betingelse at scorekort er 

underskrevet og i øvrigt korrekt udfyldt og, at duer til stede ved 

præmieuddelingen. 

Vi glæder os til at tage i mod dig. 

…Bestyrelsen Senior Section  
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Begynderudvalget søger hjælpere  
 

I begynderudvalget håber vi på at få rigtigt travlt i denne sæson, og vi søger derfor flere frivillige. 

Har du lyst til at hjælpe med til, at nye golfspillere får en god start i Jelling Golfklub, så er det dig vi 

søger.  

Konkret søger vi frivillige, som har lyst til at spille med begynderne på Par-3 banen tidsrummet fra 

18:00-19:30. Det er ikke et krav, at du skal kunne 

hjælpe hver onsdag. 

Det er ikke vigtigt om dit handicap er 54 eller 4, eller 

om du selv har spillet i mange år. Det vigtigste er, at 

du vil være med til at give prøvemedlemmerne en 

god oplevelse, så de kommer igen og får  lyst til mere. 

Vi starter onsdag 7. april, og glæder os meget til at 

komme i gang. Hvis du kunne tænke dig at hjælpe 

med begynderne, så kontakt formand for 

begynderudvalget, Leif Bo Geisler på 

begynder@jellinggk.dk, gerne inden den 22. marts. 

…Begynderudvalget 

 

Rekrutteringsudvalget  
 

Hjælp klubben med at skaffe nye medlemmer 

Klubbens medlemstal har været faldende over en længere årrække, men 2021 skal være året, hvor 

vi får knækket kurven og får en medlemsfremgang. Det er bestyrelsens mål at få mindst 60 

prøvemedlemmer, gerne mange flere, og få flest mulige af prøvemedlemmerne til at fortsætte som 

fuldtids- eller flexmedlem. 

Vi prøver i år at gå nye veje, både i form af en mere intens markedsføring end tidligere og med nye 

tiltag med bl.a. et begynderforløb kun for kvinder i samarbejde med DGU og Ladies Section. 

Vi ved fra tidligere år, at noget af det som virker allerbedst 

er, når et medlem trækker et nyt medlem med i klubben, og 

det håber vi også at du vil hjælpe med til. Det kan være din 

familie, venner, kollegaer eller nogen fra din vej. Hvis du bare 

kan få dem med på et besøg i klubben fx til et af 

arrangementerne, eller når nye hold starter træningen, hvor 

de kan se lidt mere, så skal vi nok tage os godt af dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…Hjælp med at få   

flere nye 
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Hjælpere til rekruttering 

Vi iværksætter forskellige kampagner, bl.a. på de sociale medier, men forsøger os også med mere 

traditionelle kampagner som fx uddeling af flyers og konkurrencer ved udvalgte butikker bl.a. i 

Jelling. 

Vi søger derfor hjælpere til følgende konkrete opgaver: 

Husstandsomdeling af flyers i udvalgte områder i Jelling, Bredsten Urhøj m.fl. Du vil få en rute, som 

det vil tage maksimalt to timer at gå.  

Gennemførelse af ”puttekonkurrence” ved udvalgte supermarkeder i Jelling i tidsrummet 10:00-

12:00 hver lørdag i april (3., 10., 17., 24. april). Du kan nøjes med at melde dig til en enkelt lørdag.   

Hjælpere til ”Golfens Dag” 25. april, i tidsrummet 10:00-15:00. Arrangementet foregår i golfklubben. 

Hvis du gerne vil give en hånd med ved rekrutteringsarbejdet, så kontakt  

Niels Søby Løvendahl på ns@jellinggk.dk, gerne inden 22. marts. 

 

Hjælpere til Mentorordning 

Jelling Golfklubs mentorordning har til formål at 

hjælpe de ”nyudklækkede” golfspillere godt 

videre fra begyndertræningens trygge rammer til 

spil på 18-hullers banen. 

I 2020 tog ca. 1/3 del af alle de golfspillere, som tog 

storbaneprøve, imod tilbuddet om at få en mentor. 

I 2020 havde vi succes med at koble 

mentorordningen på begyndertræningen således, 

at begynderne i slutningen af deres 

begynderforløb, spillede nogle huller på bag-9 om 

onsdagen sammen med en mentor. Dette vil vi 

fortsætte med i 2021. 

Et mentorforløb tager derudover altid afsæt i den nye 

golfspillers behov og indeholder typisk en 9- eller 18-hullers 

runde, samt introduktion til Onsdagsmatchen og evt. klubber 

i klubben (Sections). 

Din vigtigste egenskab som mentor er, at du har lyst til at vise 

golfbanen og golfklubben frem for et nyt medlem og 

introducere det nye medlem for de mange fællesskaber, der 

er i klubben.  

Hvis du kunne tænke dig at blive mentor eller gerne vil vide mere om mentorordningen, så kontakt 

Niels Søby Løvendahl på  ns@jellinggk.dk4, gerne inden den 22. marts. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

…Rekrutteringsudvalget   

 

 

 

 

 

 

…Udvid dit eget netværk – 

Bliv mentor og gør en forskel 
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Shoppen 
 

Shoppen er åbnet for besøg, dog mangler der stadig at komme masser af varer hjem. Specielt 

glæder vi os til at fremvise flere forskellige Jelling Golfklub produkter. 

Hold øje med Baune Golf på facebook samt på hjemmesiden. 

Husk mundbind og max. 2 kunder i butikken ad gangen. 

 

Demodag 

Lørdag 27. marts afholder COBRA demodag 

fra 10:00-14:00. Ønsker du at booke en gratis 

opmåling og test af udstyr, kan du gøre det 

på baunegolf@gmail.com 

 

Mærker 

I år vil udvalget bestå af varer fra Cobra, Puma, Daily, Big Max og MGI. Big max er kendt for deres 

store udvalg af bags, som kan udfylde alle dine behov ved en bag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbningstider: 

Mandag  8-13 –  Tirsdag 8-17 -  Onsdag 9-17 –  Torsdag 8-17 –  Fredag 8-13 

Weekender 9-13 

Weekenden 6-7. marts er shoppen lukket. 

 

 

https://www.jellinggk.dk/information/shoppen-og-traener/
mailto:baunegolf@gmail.com
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Undervisning 
 

Kalenderen er åbnet, og der er igen mulighed for undervisning. Som I nok har læst i tidligere 

meddelelser, kommer Rasmus igen i år til at stå for undervisningen, og han glæder sig meget til at 

møde jer til træning igen. 

Der er allerede planlagt flere +37 træninger, som du kan finde på Golfbox. 

Lørdagene 20. marts og 10. april samt mandag 5. april afholder Rasmus et 1½ times ”rustfjerner 

kursus”, hvor alle spillets facetter vil blive gennemgået. Skynd dig at sikre dig en plads. 

Det er også muligt at booke enkeltlektioner fra mandag 8. marts. 

Ønsker du at få et skræddersyet træningsforløb har Rasmus 14 års erfaring og ved lige, hvordan vi 

får lavet er forløb, som passer dine behov. 

Kontakt Rasmus på manager@jellinggk.dk eller book din tid direkte i Golfbox. 

Vi ses på træningsbanen og i shoppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manager@jellinggk.dk
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Næste udgave 

 

 
 

 

½ 

 

 

Det sker i marts og april 
 

Tilmelding Cafe Sejd Cup    2. april 

Banens dag    11. april* 

Åbningsmatch    18. april* 

Golfens Dag    25. april* 

*Arrangementer kan kun gennemføres under 

forudsætning af, at Covid-19 restriktioner tillader det. 

 

 

Næste nyhedsbrev er planlagt til at udkomme 16. april 2021 

Input og ideer til stof bedes afleveret til: presse@jellinggk.dk eller manager@jellinggk.dk 

inden 29. marts 2021. 

 

mailto:presse@jellinggk.dk
mailto:manager@jellinggk.dk

