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Forord 
 

April måneds Medlemsnyt har også,  som i sidste måned, de faste afsnit samt opdateringer, nyheder 

og små historier fra hverdagen i klubben. Sæsonstart og vejret går igen og tydeligvis noget, vi vist 

alle er meget optaget af. Marts og april har da også budt på hele vejrpaletten. Det kommer også 

tydeligt frem, at vejret ikke er hindring for at spille golf. 

I denne udgave får vi også en blik ind bag kulisserne hos både medarbejdere og  hos nogle af de 

mange frivillige, der får klubben til at fungere. Denne gang har vi besøgt chefræneren, keeperne 

og Husudvalget. Fra det nye tiltag Kvindegolfen som netop er startet, deler vi også nogle gode 

oplevelser for blot at nævne lidt om bladets indhold.  

 

Siden sidst … 
Som en lille opfølgning fra formandens klumme i marts, så er skorensemaskinen ved klubhuset blevet 

repareret. Tak for det. Husudvalget opfordrer til flittigt at bruge den 😊 

 

 

Den lille anemone 
Det er blevet forår, og et venligt medlem har sat en lille buket 

anemoner ved Golfboxen i klubhuset, så vi alle kunne få en lille 

forårshilsen. Nu står anemonerne i fuldt flor i skovbunden, også tæt på 

klubhuset.  

 

Påskeløjerne 
To heldige medlemmer fandt billeder af påskeægget på banen og 

har fået gevinsten. I  konkurrencen (på Facebook) om, hvor mange 

påskeæg der kunne være i et puttehul kan vi oplyse, at der kunne 

være 10 æg, men kun syv æg kunne ses på billedet. Vi trak lod blandt 

de som gættede på syv, og vinderen har fået tre bolde. 
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Sæsonstart 
 

Det blev en lidt stille sæsonstart med god plads på banen. 

Vi havde ventet, at sæsonstarten i år næsten billedligt og humoristisk talt ville blive, som når vi ser 

køer komme på græs efter en lang vinter inde. Fulde af glæde og ivrige efter at have ventet længe, 

men sådan gik det ikke helt. Vejret gjorde nok sit til, at banen ikke var fuldt booket, men det 

skiftende vejr i påskedagene fik dog nogen ud at spille, mens andre nok ventede på bedre vejr. 

Klubben er godt forberedt til sæsonstart, og vejret holdt ikke nye medlemmer tilbage, og i år 

startede 12 på begynderholdet allerede i løbet af marts – og de er godt i gang. Siden er flere 

kommet til, og det ser ud til, at vi i Jelling Golfklub kan byde på gode vilkår for at spille golf, et godt  

fællesskab og en udfordrende bane. I skrivende stund byder vi velkommen til 55 nye 

prøvemedlemmer. Tag godt imod dem.  

 

Måtterne på træningsanlægget var knapt kommet på plads før ihærdige Klub 37+ spillere stod klar.  

På en vintergrå mandag morgen startede både begyndertræningen og Klub+37 træningen. 

Temperaturen lå på 1-2 gr., lidt sne skulle fjernes fra måtterne, og der skulle arbejdes for at holde 

varmen. Ingen gav op, men kommer igen og igen til træningen i løbet af en kølig marts måned og 

kølige aprildage. Så vil man bare spille golf. I år er træningen åbnet tidligere, og det har været en 

succes. 

 

Seniorklubben startede som nogen af de første sæsonen 18. marts på vinterbanen. Vejr og vind 

blev også her trodset, og der bliver spillet golf. Siden 26. marts har sommerbanen med 

vinterteesteder været åben, så græsset på teestederne kan nå at få lidt bedre fat. 

Ladies Section startede 6. april og  iklædt vintertøj, hue og vinterhandsker trodsede 19 Ladies-spillere 

vejret og indtog banen 6. april. Sæsonen blev dermed indledt, og endda med to spillere, der 

lavede birdie. Selv om det er rarere at spille golf i shorts, kunne vinterligt vejr og en hård vind ikke 

dæmpe gensynsglæden, eller glæden over at spille på en bane, som allerede nu står flot.  

I Ladies Section kunne vi på sæsonens første spilledag byde velkommen til nye medlemmer, der var 

friske på at gå 18 huller. Vi ser frem til flere nye medlemmer, der vil være en del af fællesskabet i 

Ladies Section. Vi ser også frem til en god sæson med mange runder på banen, forskellige 

spilleformer og ikke mindst hyggeligt samvær. 

 

Onsdagsmatchen havde sæsonstart 7. april med god tilslutning, som den plejer.  

 

Mens Section startede sæsonen 9. april med solskinsvejr, og vi mødte de mange spillere på vej ud,  

og ”Ja, grinede Hans P. Olesen, vi er nok lidt som køer, der skal på græs. I hvert fald skal jeg på 

banen nu.” 

 

Nye regel- og etikettekurser 
 

Kalenderen for de forskellige træningsprogrammer er opdateret og nogle har fået lidt mere 

med om indhold, ligesom nye regel- og etikettekurser er kommet til.  
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På regelkurset vil vi komme igennem de almindelige situationer, som opstår under en 

golfrunde. Omfanget vil blive et supplement til online-undervisningen, som kan findes på 

https://www.danskgolfunion.dk/regelproeve , prøven må på ingen måde opfattes som en 

komplet gennemgang af golfreglerne. 

 

Nøgleord er provisorisk bold, dropregler 

og -muligheder, strafområder, strafslag, 

Out of Bounds, lokale regler. 

 

Pga. corona-restriktionerne vil 

undervisningen foreløbigt foregå på par 

3-banen, eventuelt suppleret med en 

afstikker til hul 18 

– du tilmelder dig i Golfbox. 

 

37+ træningen er blevet så populær, at det fællesskab som deltagerne oplever og udvikler 

i træningssituationen nu føres videre i en 37+ match. 37+ deltagerne barsler med en 

månedlig match, som starter umiddelbart efter mandagens 37+ træning, og hvor der er 

plads på banen. Matchen afsluttes med en sandwich. Matchen er åben for 

fuldtidsmedlemmer med hcp på 37+ 

 

 

 

 

 

Datoer for regel- og etikettekurser 

Lørdag 17. april kl. 12.00-13.30 

Mandag 19. april kl. 11.00-12.30 

Lørdag 29. maj kl. 12.00-13.30 

Mandag 31. maj kl. 11.00-12.30 

Lørdag 26. juni kl. 12.00-13.30 

Mandag den 28.juni kl 11.00 - ca 12. 30 

 

 

Otte glade og entusiastiske deltagere på banevandring med Klub 37+ kurset 

Banestrategi 

https://www.danskgolfunion.dk/regelproeve
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Formandens klumme … 
 

Bestyrelsesformanden vil i hvert nyhedsbrev have sin egen klumme, og i 

dette nummer sætter han fokus på planer for baneudvikling. 

 

Covid-19 situationen sætter baneudviklingsplan 

på hold 
 

Jeg tror alle golfspillere går med en drøm om at ændre lidt på 

sin hjemmebane, så den bliver lige ”lidt” bedre. I bestyrelsen gav 

vi sidste år Lars Gilje en opgave med at komme med et oplæg. 

Det blev hurtigt til mange forslag. Bunker, teesteder, dræn og vandingsanlæg. Han nåede 

slet ikke til baneomlægninger, inden vi måtte sætte processen på pause og gribe det 

mere struktureret an. Vi søgte hjælp ved DGU’s banekonsulenter, og nedsatte et udvalg 

der fik til opgave at lave et oplæg til generalforsamlingen i februar. Udvalget bestod af 

repræsentanter fra sections (elite, senior, ladies og mens) samt fra bestyrelsen og de 

ansatte.  

Rigtig mange timer og møder senere er oplægget klart og generalforsamlingen er nu 

blevet udsat. Det var tanken at dette arbejde skulle fortsætte, og der efter 

generalforsamlingen skulle nedsættes en gruppe, som kunne arbejde med at skaffe penge 

til nogle af projekterne. Vi glæder os til at fortælle jer alle mere om vores tanker, og hvad vi 

har fundet frem til.    

 

 

 

Fra seneste bestyrelsesmøde 

Hvad sker der med generalforsamlingen? 

Danmark er lige så stille ved at åbne igen, og det betyder også, at det forhåbentlig snart vil være 

muligt at afholde Jelling Golfklubs ordinære generalforsamling, der som bekendt blev udskudt på 

ubestemt tid, tilbage i februar måned. Dette var i tråd med DGU’s anbefaling om kun at 

gennemføre online generalforsamling, hvis der var uopsættelige forhold af økonomisk karakter, som 

ikke kunne vente. Det havde vi, og har vi fortsat ikke (heldigvis).   

Det er fortsat bestyrelsens hensigt at afholde generalforsamlingen ”så snart som muligt”. Udover 

covid-restriktionerne, som vi naturligvis skal overholde, så kræver en hensigtsmæssig afholdelse af 

generalforsamlingen også, at den kan gennemføres i nogle fysiske rammer, der giver mulighed for 

at være ca. 125 mennesker samlet (det gennemsnitlige deltagerantal de senere år), samt at der er 

mulighed for den gode dialog, som vi plejer at have på generalforsamlingen. 

Vi vil helst være i Jelling, og her har vi været i løbende dialog med bl.a. UCL (Seminariet), 

Bredagerskolen og Byens Hus om mulighederne. Alt dette er ikke særligt konkret, men vi lover, at vi 

ikke har ”glemt” generalforsamlingen, og at der vil blive udsendt en ny indkaldelse så snart, det er 

lovligt og den kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde. 
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På en regnfuld lørdag 
 

Bestyrelsesmøde på golfbanen 

 

Nye mødeformer tages i brug, og med et hævet forsamlingsantal har vi fået flere muligheder 

udendørs. På en noget mørk og regnfuld lørdag gik en gruppe, med paraplyer og hætterne godt 

lukket til, rundt på golfbanen. Kun én enkelt spiller havde den dag trodset vejret og tog nogle slag 

på driving rangen for så at køre hjem igen. Der blev holdt bestyrelsesmøde med banebesigtigelse, 

og vi så på bunkers, beskæring og baneanlæg. 

 

På en spilledag står vi – måske lidt forpustede – på toppen 

af hul 16, og nyder måske ikke udsigten over Vejle Ådal. 

Denne dag startede turen på toppen ved bunkeren og 

fortsatte med en flot udsigt ned til herrernes teested. Og 

hvorfor så denne tur? Jo, fordi natur- og baneplejen er i 

gang, og på hele den ene side er banens hegn og krat 

beskåret, og et område i bunden forventes på et tidspunkt 

at blive etableret som vådområde. 

 

Dagens tema var et udpluk af ønskerne til 

banevedligehold og -udvikling. Mens vi meget våde stod 

og fantaserede om en dejlig forårsdag på hul 16, kom der 

et tip fra en deltager: ”Næste gang du kommer på hul 16, 

og måske har gæster eller medspillere med, så stil jer på 

herre-teestedet og se op ad banen. Vi har bare en flot 

bane i Jelling”.  

 

 

Her kan vi da stå lidt i læ for regnen, mens 

vi hører om ønsker til udviklingsplanen. 
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Wiki-portræt af formanden  

 

 

Henrik Juul (50 år) har siden 2019 været medlem af bestyrelsen i Jelling 

Golfklub med ansvar for klubbens kommunikation. Ved en 

bestyrelsesrokade i foråret 2021 blev Henrik formand for klubben 

 

Gymnasium i Tørring og en kandidatgrad i statskundskab 

(cand.scient.pol.) fra Aarhus Universitet førte til job i Vejle Amt, Vejle 

Kommune og siden regionsdannelsen i Region Syddanmark. De seneste 

10 år som kontorchef i den centrale IT-afdeling, der driver sygehusenes 

it-systemer. Det betyder, at Henrik er leder for en række medarbejdere 

og teams, der er ansvarlige for at mange it-funktioner holdes kørende 

på sygehusene i regionen. Om rollen, som leder siger Henrik:  ”Jeg elsker 

at få folk til at brænde for en sag. Der er ikke noget smukkere, end når 

folk ”leger” sig igennem store arbejdsopgaver, fordi de nyder det, de laver. Det er ofte min opgave 

at skaffe rammerne for dette – resten går af sig selv”. 

 

Den foretrukne sportsgren har siden ungdommen været 

badminton, både som spiller og som instruktør, men for 

seks år siden blev golf den foretrukne sportsgren  …Golf er 

for mig både mental og fysisk terapi. Hvis jeg ikke har 

golfen, kommer jeg ikke mentalt væk fra arbejdet, og så 

kan jeg ikke præstere det, der forventes af mig. Jeg får 

motion og luft, men vigtigst holder jeg min hjerne skarp ved 

at spille golf”. 

 

Hvad er din største golfoplevelse? 

.. Det var ubetinget sidste år, hvor vi spillede landsfinale i Regionsgolf i Dyrehaven. Vi havde et 

fantastisk godt hold, der løftede i fællesskab gennem de mange slutspilskampe. Når den ene ramte 

en off-dag, vandt de andre, og samlet set var vi kun pressede i en enkelt runde. I landsfinalen blev 

det hele afgjort ved, at Hjortespring desværre holede et put på mere end 10 meter på 18. green. 

Mere dramatisk kunne det ikke blive”.   

 

Hvor er den bedste bane? 

… Jeg har spillet på flere baner, der har været brugt på European Tour. For mig er der ikke noget, 

der kommer i nærheden at La Finca i Spanien (tæt ved Allicante). Den har det hele – bakker – 

træer – lækkert græs – fantastisk natur. Det er lige mig”. 

 

Hvem skulle være med i din yndlings 4-bold?  

Obamas tidligere udenrigsminister Condoleezza Rice har ofte været med i Pro-am turneringer, men 

ellers kunne det være fodboldsspilleren Thomas Müller fra Bayern München og Jon Rahn.  

 
Eksterne links: 

https://www.linkedin.com/in/henrikjuulandreasen/ 

www.regionsyddanmark.dk 

https://www.jellinggk.dk/information-2/bestyrelsen/ 

Henrik Juul 
Alder: 50 år 

Fra: Vonge 

Uddannelse: Statskundskab, Aarhus Universi-

tet 

Beskæftigelse: Funktionschef, Region Syd-

danmark 

Civilstand: Skilt, 3 børn 

Adresse: Uhrhøj, Vejle 

Hcp: 12 

https://www.linkedin.com/in/henrikjuulandreasen/
http://www.regionsyddanmark.dk/
https://www.jellinggk.dk/information-2/bestyrelsen/
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Manageren har ordet … 
 

Stort aktivitetsniveau i klubben 
Nu er den første måned af sæsonen gået, og jeg har i min tid i 

Jelling ikke oplevet så stort et aktivitetsniveau på 

træningsbanen. Boldene har allerede været samlet ind fra 

starten af marts, hvilket også har haft en positiv effekt på, at I 

medlemmer har benyttet jer af træningsbanen. Vi har på 

stående fod 40 nye prøvemedlemmer, hvor over halvdelen 

allerede er i gang med undervisningen, og har været det lige 

siden starten af marts. Dette har betydet holdtræninger, hvor 

sneen først skulle ryddes væk fra måtterne, før de kunne benyttes, 

men alle har taget det med et smil på læben.  

Vores åbningsmatch, som igen i år er sponsoreret af Autocentralen i Vejle, er for første gang i 10 år 

udsolgt. Vi har pt 17 deltagere på ventelisten, og var det ikke for de stadig stramme restriktioner, 

havde vi gjort plads til alle. Også Mens Section har oplevet rekord, da der torsdag d. 14. april var 

hele 65 deltagere.  

Jeg kan kun glæde mig over at se alle jer medlemmer vise så stor opbakning til aktiviteterne i 

klubben. Jeg er sikker på, at dette store aktivitetsniveau er med til at vise det billede af Jelling 

Golfklub, vi gerne vil signalere udadtil.  

 

  

Plads på banen 
Vi har et mål om, at der skal være plads til at 

spille på banen, når man er medlem hos os. 

Derfor har vi søsat et projekt, der går ud på 

at mindske blokerede tider i forbindelse med matcher. Alle klubber i klubben, samt turneringsudvalg 

er blevet orienteret om en fast struktur omkring hvor mange tider, der kan reserveres i forhold til 

deltagere, dette skulle gerne hjælpe med til, at vi får åbnet for så mange tider som muligt. 

Vi ser mange 2 bolde, der booker tider. Vi vil opfordre jer til at booke jer sammen med andre 2 

bolde i de travle perioder (weekender og tiderne mellem 16-18 på  hverdage). Det er også muligt 

at bruge vores facebook gruppe til at søge spillepartnere, dette gælder også for 2 bolde, der gerne 

vil have 2 andre med. Flowet på banen bliver bare bedre, hvis vi samler boldene i 4-bolde frem for 

at blande boldsammensætningen.  

 

Bestilling og bekræftelse af tider 
Vores hold af baneservicemedhjælpere har haft vokseværk, dette gør også at de vil være meget 

synlige på banen i år. I et Corona år er disciplinen omkring bestilling og bekræftelse af tider faldet 

meget. Det skal der altså laves om på. Golfbox appen virker nu til bekræftelse af tider, så der er 

reelt ingen undskyldning for ikke at booke og bekræfte sin tid forklarer Per Aslak der koordinere 

hjælperne. 

Baneservicehjælperne er der for at hjælpe og servicere jer, og dette er og bliver nemmere, hvis de 

ikke bliver tvunget til at skulle agere som ”banebetjente”.  Husk at gi’ dem et smil på vejen, så lover 

jeg, at de giver et tilbage. 

 

 

… Jeg er sikker på, at dette store 

aktivitetsniveau er med til at vise det 

billede af Jelling Golfklub, vi gerne vil 

signalere udadtil.  
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Chefkeeperen har ordet… 
 

Klargøring til baneåbning 
Marts måned er gået med at få klargjort banen til åbning 26. marts. Selve arbejdet har været 

præget af to større indsatsområder, og en stor del af vores tid er endvidere gået med beskærings- 

og fældningsopgaver rundt på banen. 

  

Gennemgang af alle bunkers 
En anden stor opgave har været gennemgang af alle vores 

bunkers – vi har kontrolleret sanddybder i alle bunkers og  

fået flyttet lidt rundt, hvor der har manglet sand. Som jeg har 

beskrevet tidligere, og som vores gennemgang også har 

vist, så mangler vores bunkers ikke sand. 

Udfordringen med mange af vores bunkers er, at 

drænmaterialet/bundmaterialet (drængrus) er blevet 

blandet med vores sand, så derfor afhjælper det ikke bare 

at komme nyt sand oven på – så vil vi få alt for ”bløde” 

bunkers, med masser af ”spejlæg”, når man lander i dem.  

Det nye sand vil også hurtigt blive blandet med det 

eksisterende og mere grove sand. En optimal sanddybde i 

bunkers er ca. 8 cm i bunden og 3-5 cm på kanterne, så vi 

undgår ”spejlæg” og boldene triller i bunden, når de 

rammer den.  

Sanddybderne passede stort set i alle bunkers ved vores 

gennemgang – enkelte har vi efterfyldt lidt. Vind, vejr og 

vores bunkermaskine flytter også lidt rundt 

på sandet gennem sæsonen, så i nogle 

bunkers var der fx 12-14 cm sand i den 

ene ende og kun 4-5 cm i den anden – 

dette har vi flyttet rundt på, så vi ca. har 

de 8 cm sanddybde i bunden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banefakta: 

Samlet areal ca. 70 ha (svarer til 100 foldboldbaner) 

Greens ca. 1,5 ha 

Teesteder ca. 0,5 ha 

Fairways ca. 10 ha 

Semirough ca. 20 ha 

Rough ca. 20 ha 

Øvrigt stier, bunkers, søer, skov ca. 20 ha. 

Lars (chefkeeper) forklarer om dræn, 

kanter og sand i bunkers. 

 sand i bunkers. 
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Velkommen til ny medarbejder 
Vi byder Daniel Lilleballe velkommen i Jelling Golfklub. 

Daniel, 23 år, er ansat som keeperelev, og måske har du 

allerede hilst på ham på banen.  

Daniel kommer fra Middelfart, og han har spillet golf siden 

han var fire år. Det er blev til ni år i Fredericia Golfklub som 

junior og siden i Middelfart. Handicappet er på 8,4, og 

mon ikke han fremover spiller i Jelling Golfklub. 

 

 

 

 

 

 

Vi mødte Daniel til en snak i Keepergården. 

 

Hvad førte dig til greenkeeperuddannelsen?  

… Jeg er uddannet ejendomsservicetekniker, men covid-19 situationen lukkede for, at jeg 

kunne fortsætte mit arbejde på Brogaarden i Strib. Efter en pause fra golfspillet, hvor 

fodbolden var i fokus, var jeg en tur på golfbanen med min lærer, som sammen med 

chefgreenkeeperen i Middelfart Golfklub gjorde mig interesseret – og ja, så stod Lars og skulle 

bruge en elev. Før jeg kunne starte, skulle jeg gennemføre basiskurset for anlægsgartnere, 

og jeg bestod med topkarakterer. Det gav et ekstra et boost.” 

 

Hvad er vigtigt for dig i forhold til at være medarbejder i Jelling Golfklub? 

 

…Jeg vil gerne være en god kammerat og en god kollega. Fx var en af mine kammerater 

løbet ind i nogle udfordringer, så jeg kørte i en periode fra Nordjylland til Middelfart hver dag 

for at passe hans hund, indtil han selv igen kunne. Jeg vil også gerne være en god kollega 

her, og jeg er blevet taget rigtig godt imod af alle i Keepergaarden. Jeg er optaget af 

maskiner og af at klippe græs. Fx vil jeg gerne sætte mit eget præg på et hul. Lige nu klipper 

vi forgreens, og det gør jeg helst ekstra godt. Jeg stræber efter at gøre noget ekstra for 

spillerne. Det, at jeg selv er spiller gør, at jeg ved hvorfor, at jeg synes det er vigtigt”.  

 

Hvem ser du op til?  

…Tiger Woods – han har et fængslende spil. Bryson Dechambeaus lange slag og sejr over 

Stephen Ames, og så især hans personlighed. 

 

… Og lige nu, ser jeg frem til at blive en dygtig greenkeeper, nyde den flotte natur på banen 

og spille mere golf”. 

 

Vi skal nok nyde klipningen ved næste runde på banen. Velkommen og god fornøjelse i Jelling 

Golfklub …Vi ses på banen. 

 

…Topkarakter førte til 

lærekontrakt 
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Om greenkeeperuddannelsen 
 
Vi blev lidt nysgerrige på uddannelsen. Det er tale om et 3-årigt mesterlærerforløb som afsluttes 

med svendebrev. Uddannelsen skifter mellem skoleophold i Nordjylland og mesterlæren i 

Keepergården. Mens vi læser op på uddannelsens indhold dukker en ung mand, som vi kender 

godt, op i brochuren – så vores anden keeperelev Marcus repræsenterer både klubben og 

uddannelsen i denne sammenhæng. Det synes vi også, at vi ville lade ham gøre her i Medlemsnyt. 

 

 

Hvad arbejder en greenkeeper med? 
En greenkeeper arbejder med at skitsere, anlægge, pleje og vedligeholde golfbaner. En vigtig del 

af arbejdet går ud på at forme naturen, så den skaber spændende udfordringer for golfsportens 

mange udøvere. Greenkeeperen står også for pleje af træer og buske ved golfbanen, så området 

ser flot og indbydende ud. En greenkeeper skal have lyst til at arbejde med store maskiner – men 

også til at sidde på knæ og analysere græssets vækstvilkår.  

De er på banen tidligt for at give plads til os spillere, men bruger også banens belægnings-kalender 

til at udnytte tiden. Derfor møder vi dem også på banen med maskiner og udstyr, og opgaver løses 

også, når der spilles på noget af banen. Så venter keepere og spillere lidt på hinanden, så alle 

kommer godt videre. 

Smukke baner med velholdte golfanlæg, kunstige søer og skarpe linjer – det er greenkeepere, der 

kan tage æren for det (Fra brochuren Fokus på greenkeeperen).  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: AMU Nordjylland. Kilde: Bliv greenkeeper – specialist i pleje og vedligehold af golfbaner (011220). 
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På besøg i husudvalget - frivillige gør 

en stor indsats 
 

Til sæsonstart og i øvrigt også hele året er husudvalget i gang. Vi kom forbi, da den årlige 

hovedrengøring var i gang. Klubben har en række udvalg, som alle er med at drive aktiviteterne, 

og vi har denne gang valgt at præsentere Husudvalget lidt nærmere, selv om billederne af 

forårsrengøringen i klubhuset næsten taler for sig selv (dog er ikke alle deltagere med på 

billederne). Pga. covid-restriktionerne kan kun fire personer arbejde inden for i klubhuset ad 

gangen. Derfor har i alt har otte flittige frivillige over to dage brugt samlet set 40 timer. Og det ser 

bare flot ud. 

… vi forsøger at holde huset pænt og rent for medlemmerne, og vi vil gene appellere til, at 

medlemmerne passer godt på det og sørger for, at der ikke slæbes alt for meget jord og græs ind”, 

siger de næsten i kor.  Vi vil også lige minde om, at skorenseren er kørende igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husudvalgets formål er at få de indendørs faciliteter til at fungere både i forhold til medlemmer og 

gæster, ved at skabe orden og hygge i dagligdagen, så huset fremstår præsentabelt og hyggeligt. 

Udvalget er ansvarligt for de daglige opgaver i klubhuset, og deres udvalgsbeskrivelse er 

konkretiseret rigtigt godt. Daglig leder af udvalget er Tove Christoffersen … og der kan altid bruges 

flere hjælpere, så kontakt mig gerne, hvis du har lyst til at hjæpe en gang imellem”, siger Tove. 
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Fuldtidsmedlemsskabet 
 

Mange af vores prøvemedlemmer er i tvivl om, hvilket medelmskab man skal vælge, når man får 

DGU-spilleret til den store bane. Min oplevelse er, at de der melder sig ind som fuldtidsmedlem får 

spillet meget mere, end de der melder sig ind som flex-medlem. 

Som flex-medlem skal du altid være sikker på, at du har tid til hele runden, og at vejret er godt, nu 

hvor der trods alt skal betales 350 kr. for en runde. Som fuldtidsmedlem skal du ikke tænke på, om 

du spiller 9 eller 18 huller, eller om du efter 3 huller bare ikke har dagen, og hellere vil på 

træningsbanen. En runde koster 350 kr.,  så det simple svar på om det kan betale sig at blive 

fuldtidmeldem er, at spiller du mere end 13 runder i løbet af en hel sæson, så vil du spare penge på 

at være fuldtidsmedlem.  

Derudover oplever vi flere og flere klubber, der ikke giver rabat-ordninger til flex-medlemmer, det 

vil sige, at I kan og vil blive mødt med, at klubber der ikke tillader rabat ifølge medlemmer og andre 

ordninger som fx golfhæftet osv. 

Både Ladies Section, Senior klubben 

og Onsdagsklubben tilbyder 

matcher på 9 huller, hvilket 

skræmmer nogle flex-medlemmer 

væk, da det koster 350 kr. i greenfee 

at spille med.  

Så i bund og grund opfordrer vi nye 

medlemmer til at melde sig ind som 

fuldtidsmedlem, da det er bevist, at I 

får spillet mere på denne måde, og 

specielt i opstartsfasen kan man ikke 

få spillet for meget golf. 

Kontakt os gerne, så skal vi nok 

vejlede dig og hjælpe dig videre. 

37+ Træninger 
37+ træninger er for alle 

fuldtidsmedlemmer med et 

handicap mellem 37-54. Vi tilbyder 

dig aktiviteter, der understøtter din 

udvikling som golfspiller, samt giver 

dig gode muligheder for at 

opbygge et netværk. Erfaringen 

viser, at særligt det sociale netværk 

er ganske afgørende for glæden 

ved golf.  I år har rigtigt mange taget imod tilbuddet, og vi evaluerer hele tiden behovet for 

tidspunktet og antallet af de træningsaktiviteter, der bliver planlagt.  

 

 

 

 

 

 

 

37+ træningernes 4 formål er: 

• at hjælpe spillernes færdigheder og udvikling i hcp 

• at opbygge relationer såldes, at der kan skabes flere 

spilleaftaler på kryds og tværs af begynderspillere 

• At forberede spillere til at deltage i andre klubber i klubben 

 

Her ses en oversigt over hvilke muligheder de forskellige 

medlemsformer giver dig 

 



 

 14 

Året rundt på banen 
 

Det er blevet april og lidt varmere vejr. Jordtemperaturen er så småt begyndt at nærme sig et 

niveau, hvor græsset begynder væksten. Vi har derfor været ude at give vores primære arealer 

startgødning, og april måned kommer til at gå med indklipning af banen. Vi starter altid med lidt 

højere kliphøjder for at skåne græsset og beholde så meget bladmasse som muligt, så vi opnår 

mest muligt fotosyntese. Vi har klippet greens og forgreens for første gang, og efter påsken starter 

vi med klipning af de øvrige arealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliten er klar til kamp 
 

Eliteafdelingen har i år tre hold tilmeldt til Danmarksturneringen: Et 3. divisionshold, et 4. divisionshold 

og et hold i kvalifikationsrækken.  

Sidste år rykkede førsteholdet ned og ambitionen i år er, at alle holdene beholder deres placeringer 

– og bliver det til en oprykning, så tager vi det med. Desuden vil vi meget gerne være flere spillere, 

bl.a. ved at få de dygtigste juniorer med til aktiviteterne og på holdene. 

Elitetræningen foregår på onsdage fra kl. 18-19. Herudover arrangerer eliteafdelingen en 

hulspilsrangliste og en gennemgående turnering BauneGolf Elitetour. Alle med et handicap på 10 

eller derunder kan deltage. Som regel foregår det om tirsdagen med tilmelding i Golfbox. 

Sæsonstarten har været lidt blandet, da 

vejret ikke rigtig har været medspiller. Bl.a. 

druknede påskens eliteturnering i en lokal 

snestorm, som ikke var forenelig med golf.  

Holdturneringen begynder i weekenden 

den 8. og 9. maj, hvor alle hold spiller på 

udebane./ 

På vegne af Sportudvalget 

Rune Asmund Sørensen 

 

 

 

 

Fakta Opstart 

klippehøjder: 
Sæson 

Green 5,0 mm 3,0-3,5 mm 

Green Par-3 5,0 mm 5,0 mm 

Tee/forgreen 15 mm 10-12 mm 

Fairway 20 mm 16-18 mm 

First cut - 25-38 mm 

Semirough 51 mm 51 mm 

Info om klippehøjder 
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Status på klubbens sponsoraftaler  
 

Sponsorudvalget har over vinteren genforhandlet klubbens sponsoraftaler. De sidste aftaler er 

faldet på plads og status er, at vi i forhold til 2020 har mistet seks sponsorer. Til gengæld har vi fået 

fem nye sponsorer. 

På 18 hullers banen har vi kun to skilte, der ikke er solgt (og det ene er reserveret til en potentiel ny 

sponsor). Sponsorudvalgets budget for 2021 er uændret i forhold til 2020. Status er at 

sponsorudvalget er 10 % over årets budget, hvilket vi er overordentlig tilfreds med og især i dette 

COVID-19 år. 

Vi er i gang med at gøre klar til 2021 sæsonen på sponsorsiden: 

- Sponsorers Green-fee billetter for 2021 er udsendt fra kontoret 

- Der er bestilt skilte til 18 hullers banen, til huset, Bové banen og på P-pladsen 

- Hjemmesiden er blevet opdateret med logoer af årets sponsorer, og ligeledes er links til sponsorers 

egen hjemmeside opdateret 

- Fakturaer til sponsorer er udsendt fra kassereren.   

-  

Rasmus har udarbejdet egen side for klubbens Provisions-sponsorer. Sponsorudvalget opfordrer 

alle medlemmer til at gøre brug af vores sponsorer. TAG ET KIG PÅ HJEMMESIDEN  

https://www.jellinggk.dk/sponsor/ 

 

Alle klubbens sponsorer har muligheden for at tilmelde et hold til en gennemgående 

sponsorturnering. Her er sponsorerne opdelt i grupper af 4 hvor de mødes internt. Derefter går 

vinderne videre til kvart og semifinaler, hvor finalen bliver spillet til klubben sponsorturnering i 

starten af september. Du kan følge resultater på https://www.jellinggk.dk/grupper/ 

Til sidst vil jeg blot nævne, at vi fortsat har mange skilte til salg på P-pladsen. Så hvis du kender nogle 

firmaer eller enkeltpersoner, der ønsker at købe et P-skilt (1.000 kr. + moms for et år) - så giv venligst 

et praj til Sponsorudvalget. 

… Kurt Espesen 

 

 

https://www.jellinggk.dk/sponsor/
https://www.jellinggk.dk/grupper/
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Kvindegolf kom godt fra start 
 

Et fuldtegnet hold på 20 kvinder mødte op mandag 

aften, klar til at blive introduceret til golf. Efter velkomsten 

blev der udleveret bags og goodiebags med bolde, tees 

og pitchfork  – og så var alle klar til at gå på driving range. 

Efter en let opvarmning på denne kølige aprilaften var 

det tid til at lære lidt om stands, grip og sving. Herefter gik 

det løs, og nybegynderne indtog måtterne fulde af gå-

på-mod og forventning. Flere lavede rigtig flotte slag, 

flere var forundrede over deres egen formåen, og der lød 

adskillige ’wouw, hvor godt’ og enkelte ’ej, jeg ramte 

ikke’. 

Dagens program sluttede af på par-3 banen, hvor de 

fleste for første gang skulle spille golf. Det betød, at alt var 

nyt for dem fra tee til green. Humøret var fortsat højt, og 

alle var spændte. Luften emmede af gå-på-mod,  snak 

og latter. Spillet gik i gang, og begejstringen steg hver 

gang, bolden blev ramt rigtigt. Som en spiller udtrykte 

det: Man kan høre og mærke, når man rammer rigtig – 

det er helt vildt! 

Da spillerne var på green, bad en hjælperne fra Ladies 

Section om, at spillerne nu skulle tage putteren frem. En spiller tog p-jernet frem, for p måtte da stå 

for putter. Joh, mange nye ting skal læres som nybegynder.  

Da en snebyge fejede ind over par-3- banen, spurgte en hjælper, om det ikke var for koldt. Svaret 

kom prompte: ’Nej, det tænker jeg ikke på. Og jeg havde jo slet ikke mærket eller opdaget det, 

hvis jeg havde været hjemme -  liggende på sofaen.’ 

Opstartsaftenen blev sluttet af i fællesskab foran klubhuset. Flere spillere kom forbi hjælperne for at 

sige tak for en god aften. En af nybegynderne udtrykte det således: ’Da jeg meldte mig, var jeg 

ikke sikker på, om det var noget for mig. Men jeg kommer i hvert fald igen næste mandag.’ Bedre 

kan det vel ikke siges?! 
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Juniorgolfen genåbner 
 

Ligesom resten af samfundet har vi en ”genåbningsplan” klar for juniorgolfen i Jelling. Heldigvis er 

restriktioner for børn og unge i idrætslivet stort set ophævet, så vi kan starte næste som normalt. 

Træning 
I juniorafdelingen lægger vi vægt på, at golf skal være sjovt og på det gode fællesskab. For de 

allermindste handler træningen om leg, mens det for de lidt ældre selvfølgelig også handler om at 

blive en dygtig golfspiller. 

Træningen for microgolferne (op til 10 år) foregår om lørdagen fra kl. 11-12. For de ældre juniorer 

op til 18 år er der træning om mandagen fra kl. 17-18. Træningen starter op efter påskeferien, dvs. 

hhv. den 10. og 12. april. 

Det er vores træner Rasmus, der har ansvaret for træningen. Han får hjælp af nogle elitespillere og 

forældre, så der er nok voksne til at dele juniorerne lidt op. 

 

Spil på banen om fredagen 
Fredag eftermiddag spiller juniorerne på den store bane fra omkring kl. 16. Her kan man være med, 

selvom man ikke har fået banetilladelse endnu, så man kan lære at begå sig deroppe under trygge 

rammer. Samtidig er det en god mulighed for at lære andre juniorer at kende, når man spiller i bold 

sammen. 

Det er selvfølgelig vigtigt, at andre medlemmer er opmærksom på, at juniorerne spiller på banen 

og hjælper med, at de får en god oplevelse. 

Det er Kristian Rosendal Hansen fra Sportsudvalget, der står for juniorernes fredagsspil. 

Juniorafdelingen har også en sommerafslutningen den 18. juni og en sæsonafslutning den 8. 

oktober, hvor vi spiser sammen efter en lille turnering. Herudover har vi også planer om en lille 

sommerlejr i juli. 

Er du eller dit barn nysgerrige på juniorgolf? 

Alle klubbens medlemmer under 18 år er velkommen 

til at deltage. Ikke-medlemmer er også meget 

velkomne til at deltage for at prøve, om golf er noget 

for dem – så tag endelig en kammerat med! 

Er du (eller dit barn) interesseret i at vide mere om 

juniorgolf, er I meget velkomne til at kontakte 

Sportudvalget på sportsudvalg@jellinggk.dk eller til 

at henvende jer til træner Rasmus Baun Norup. 

Sportsudvalget, der bl.a. er ansvarlig for 

juniorudvalget, består indtil videre af Kristian 

Rosendal Hansen, Steen Gaardsted, Mark Følbæk 

og undertegnede – selvfølgelig i tæt samarbejde 

med Rasmus. 

Rune Asmund Sørensen, fmd. Sportsudvalget 
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På banen i al slags vejr 
 

Cheftræneren trodser vejret … og det gør nybegyndere m.fl. 

også. I løbet af marts har vejret budt på lidt af hvert, men 

vejret er ingen hindring for at træne. Alle træningslektioner er 

blevet gennemført. Kun en enkelt valgte deltagerne selv at 

gemme til anden dag. Ja, så uanset om det er i sol, sne, regn, 

blæst, hagl m.m. står træner og spillere klar.  

En del af stoffet i dette blad handler om sæsonstart, og vi 

sætter derfor også fokus på trænerens afgørende betydning 

for en god sæsonstart. 

I regn og slud fulgte vi vores cheftræner Rasmus Baun Norup, 

og det er der kommet en artikel og  billedreportage ud af. Vi 

får et lille blik ind bag kulisserne hos Ramus på en iskold 

træningsdag. 

 

Vi møder ind til træningsholdene en mandag, onsdag og 

lørdag, og efter to timer med træning af to hold, der slutter 

med spørgsmål til træneren, aftaler om individuelle lektioner, 

råd og vejledning til udstyr og måske videre besøg i shoppen 

hvor Betina eller Per tager imod … står en træner med 

opmærksomhed på den enkelte. Mon vi kan snakke nu? 

Men nej, der er også en vis hektisk aktivitet, for flere spillere har aftalt at spille en runde og skal lige 

have de sidste råd med.  Noget af dagens træning skal udfoldes i spillet på banen.  

 

Ro, overblik og opmærksomhed bevares i sådanne hektiske forløb, og vi kan slet ikke mærke, at 

om få minutter starter en ny aktivitet. Bag ved den professionelle fremtoning er et godt overblik, 

god planlægning af dagen og en sikker tilgang til både skiftende personer, hold og situationer. Et 

stort engagement gør det ikke alene, men et nærvær hvor træneren både ser dig og lytter til dig 

er nogle af de egenskaber vi hører, Rasmus har.  

 

I en kort pause følger vi med Rasmus ind i varmen til en snak om det store planlægningsarbejde, 

der ligger bag en veltilrettelagt sæsonstart og træningskalender. 

 

… Vi starter allerede i januar og februar med booke de faste træningshold, så kommer 

specialkurserne og andre aktiviteter, som jeg deltager i. I år har vi som noget nyt udarbejdet lidt 

information om, hvad de enkelte kurser indeholder, så det bliver nemmere at vælge og booke sig 

på de relevante tider”, siger Rasmus og fortsætter. Når vi har hele foråret på plads, så er sæsonen 

i fuld gang, fokus skal derefter være på driften af undervisningen, alt det praktiske skal derfor være 

i orden. Snart tager vi fat på træningslektionerne til efteråret, som skal oprettes i Golfbox”. 

 

Mens vi ser på de mange kursusmuligheder i Golfbox, banker det let på ruden og en storsmilende 

spiller giver tommel-op signalet. Spilleren var til fitting-arrangementet forleden, og han har fået sin 

nye driver i dag. Det er altid godt at se, at spillerne er glade for nyt udstyr tilpasset til dem. Når det 

er kommet, kommer de hurtigt for at hente og bruge det, fortæller Rasmus.  
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Vi tager igen det varme tøj på, for nu er det en enkeltlektion, hvor der skal arbejdes med 

fairwayslag. Når der er talt lidt om, hvad der driller, behøver vi ikke spørge mere. På sin egen rolige 

facon har Rasmus lynhurtigt afkodet opstilling, greb, kropsrotation, sving, gennemsving og afslutning 

– og hvad der er godt, og hvor det går galt. Så kommer der vejledning til fx at åbne jernet en smule 

mere, sætte opsvinget ned i hastighed, holde rotationen om rygsøjlen osv. Dvs. med små 

klokkeklare justeringer retter han teknik og svinget ind, og sætter øveslagene i gang – og på magisk 

vis rammes bolden som den skal, har retning som den skal … osv. Og ja, afslutningen af svinget med 

blikket på boldens nedslag kom også på plads. Lyder let, men hamrende svært, smiler Rasmus. 

 

 

Rasmus har været træner i en årrække og har 

kluberfaringer med fra  ungdomsklubben Silkeborg Ry 

Golfklub, professionelle ansættelser i Vejle Golf Club og 

Give Golfklub og siden 2014 i Jelling Golfklub. For at 

blive træner skal man igennem en 3 årig mesterlærer 

uddannelse, som både indebærer, golfteknisk teori og 

praksis, samt pædagogik, fysiologi samt psykologi. 

Rasmus startede som elev i 2007 og havde forinden 

dette arbjedet som pædagog i 3 år. Et arbjede som 

han hver dag har gavn af i sin undervisning, og 

generelle kontakt med medlemmerne. 

 

Selv siger Rasmus: … Gennem årenes mange og 

forskellige træningssessions har jeg fået en solid 

erfaring i at undervise forskellige typer af golfspillere, 

hvad enten der er tale om juniorspillere på 3 år eller 

seniorspillere på 90 år. Rasmus’ mantra er; alle er 

forskellige og skal dermed også undervises ud fra det 

niveau, den enkelte spiller har og gerne vil udvikle”.  

 

Rasmus tilbyder flere forskellige undervisningsforløb og 

former. Se mere herom i bladet. 

 

Klubbens bestyrelsesformand kommer ofte i klubben, og denne dag var ingen undtagelse. Vi 

mødte ham på kontoret. ”Rasmus er en dygtig og kreativ træner (og manager), og det har klubben 

glæde af på mange måder. Tidligere i dag startede micro-golferne og i morges blev der skabt 

kreative træningsmaterialer med billeder, flag m.m. som en meget livlig flok microspillere i alderen 

2-10 år havde som rammer for deres sæsonstart. Fantastisk”, siger klubbens formand Henrik Juul.  

”Vi havde 5 tilmeldt, og der kom 20 – og til de små spillere er forældrene med. Alle er ivrige og 

interesserede og hjælper gerne til. Det var en dejlig formiddag på golfbanen”, slutter Rasmus vores 

snak om at være træner.  

 

Lange arbejdsdage, nogle med aftentræning, møder og meget mere er en del af cheftrænerens 

hverdag. Rasmus bevarer fodfæstet i de mange skift hen over en lang dag – professionelt. 
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Undervisning 
 

Vi har godt gang i undervisningen, ønsker du private lektioner vil der være muligt at få undervis-

ning fra 19-21. både mandag og onsdag. Tjek ledige tider i Golfbox. 

 

Enkeltlektion 

En enkeltlektion varer 25 minutter og kan være en enkeltstående træning, hvor du som elev ønsker 

et quick fix, eller det vil kunne være en træning som en del af et forløb. I begge tilfælde vil du 

sammen med Rasmus få lagt en træningsplan som passer dine behov og ønsker. Du kan altid skrive 

til Rasmus, for at få tilapasset et forløb. 

  

”Rustfjernerkurser” 
På dette kursus får du på 2½ time gennemgået Pitch, Chip, Bunker, Lange slag samt Putting. Der vil 

være masser af input fra Rasmus om de forskellige slag. Disse kurser er gode i starten af sæsonen til 

lige at få frisket alle spillets facetter op. Ønsker du mere dybdegående træning vil enkelt lektioner 

være et godt alternativ. 

  

Banelektioner 
Oplever du specifikke udfordringer på vores bane kan du bestille en banelektion. Det tager ca. en 

time og du udvælger hvilke huller/situationer du ønsker at få undervisning i. Prisen er 600,- og I kan 

godt dele tiden 2-3 mand. Tiden skal bookes direkte gennem Rasmus på manager@jellinggk.dk og 

ikke i golfbox. 

  

+37 Træninger 
Disse træninger er for fuldtidsmedlemmer af Jelling Golfklub, med et hcp. på over 36. Hver uge vil 

der være et nyt fokus, som du vil kunne se i kursusoversigten. 

  

Seniortræning 
Seniortræning er 1 times fællestræning, hvor træningen er baseret på tip og tricks. Ændringer skulle 

gerne være simple og overkommelige, så en evt. ændring hurtig vil kunne tages i brug på banen, 

uden større tilvænning.  

  

Forløb 
Ønsker du at 2021 skal være året du får styr på dit golfspil, så hjælper jeg gerne med at lave et 

forløb, som både vil bestå af undervisning og selvtræningsøvelser. Kontakt Rasmus på                

manager@jellinggk.dk for at blive ringet op. 

 

 

 

 

mailto:manager@jellinggk.dk
mailto:manager@jellinggk.dk
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Shoppen 
 

Logo beklædning 
Vi har fået et stort udvalg hjem af JGK logo produkter. Alt fra tøj, tasker og caps. Se det store ud-

valg nedenfor. 

 

 

Hvorfor skal man anskaffe sig en el-vogn? 
Vi har en meget kuperet og spændende bane. Når man trækker eller skubber en vogn, vil en 

kropsholdning sjældent være god. Har man en el-vogn, giver det dig mulighed for at gå i en helt 

normalt oprejst position, som vil skåne din ryg. Ydermere får du har mere energi til at klare dig 

igennem de sidste 3 kuperede huller i Jelling. Kontakt shoppen for at få vejledning i hvilke model-

ler, der passer til dit behov. 

 

Demodag 
 

Taylor Made  

Mandag d. 17. maj holder vi demodag med Taylor Made. Dette er et 

mærke, vi ikke har set i Jelling i mange år. Vi er spændte på at byde dem 

velkommen. De vil være her fra kl. 15-19, og ønsker du en gratis personlig 

test/opmåling, så book din tid allerede nu på kontoret. 

 

Cobra  

Mandag d. 7. juni holder vi demodag med Cobra. Årets første 

besøg fandt sted lørdag d. 27. marts, og der var alle tider 

booket. Ønsker du at sikre dig en tid mandag d. 7. juni, så book 

allerede nu din tid på kontoret. 
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Det sker i april og maj 
 

Åbningsmatch        18. april* 

Golfens Dag        25. april* 

Jelling Musikfestival Matchen     1. Maj* 

Pinsematch                                 24. maj* 

Parmatch                                    16. maj* 

*Arrangementer kan kun gennemføres under forudsætning af, at 

Covid-19 restriktioner tillader det. Aktiviteter i juni måned kommer i 

næste nyhedsbrev. 

 

 

Næste nyhedsbrev er planlagt til at udkomme 14. maj 2021  

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

inden 12. maj 2021  
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