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Forord 
 

Sæsonen er i gang… 
… og de lyse bøgeblade springer ud og danner en 

fantastisk flot naturramme om vores flotte golfbane. Vi 

kan høre gøgen kukke, fuglene kvidrer fra tidlig morgen 

til tusmørket sænker sig til en forårsaften, hvor en enkelt 

og to flagermus krydser trætoppene ved klubhuset. 

Maj måneds  Medlemsnyt har vi været vidt omkring. Vi 

har nyt med fra bestyrelsen, om generalforsamling, 

klubbens organisations- og udvalgsstruktur, indlæg fra 

medlemmer og udvalg, en kort tur ad klubbens Memory 

Lane og meget meget mere. 

I skrivende stund er 85 nye prøvemedlemmer i gang 

med golftræningen mandage, onsdage og lørdage, og 

de er begejstrede og flittige. Om kort tid er de 

uddannede golfspillere med ret til at spille på den store 

bane. Tag godt imod dem, og du kan hjælpe flowet på 

banen bl.a. ved at se efter, hvem der spiller før og efter 

din flight (dit hold, din bold). Vi træner også vores nye 

spillere på den store bane inden de får spilleret, så de er 

godt forberedte til at starte fra hul 1. Byd dem hjertelig 

velkommen. 
 

Regel- og etikkettekurserne fortsætter 
Jan Frandsen fortsætter kurserne i maj og juni. Nøgleordene er provisorisk bold, dropregler og -

muligheder, strafområder, strafslag, Out of Bounds, lokale regler. Kurset er for alle. 

 

Dato Mødested 

Lørdag 29. maj kl. 12:00-13:30 Du møder bare op foran klubhuset 

Mandag 31. maj kl. 11:00 – 12:30 Du møder bare op bag* klubhuset 

*foran klubhuset foregår på samme 

tidspunkt en matchstart 

Lødag 26. juni kl. 12:00-13:00 Du møder bare op foran klubhuset 

  

 

Første 9-huls match for spillere med handicap  37+ var en succes 
Den populære hcp 37+ træning, og det fællesskab som deltagerne oplever og udvikler i 

trænings-situationen, er på nogle detageres initiativ og hjælp fra Ramus ført videre i en ni-huls 

match. I første omgang spilles matchen om mandagen i dagtimerne, hvor der er plads på banen, 

Matchen afsluttes med en sandwich. Første match blev spillet 10. maj med 28 tilmeldte, og meget 

glade matchdeltagere. Vi spiller match ca. hver 3. uge, og vi spiller igen 31. maj og 21. juni. 

Tilmelding sker i Golfbox under turneringer. Efter de første tre matcher vil vi evaluere og vurdere 

ønskerne om at fortsætte. (Og vi har allerede fået mange ønsker, tak for det).  



 

 

Fra seneste bestyrelsesmøde 
 

Bestyrelsesreferater 

Bestyrelsesreferater har tidligere været tilgængelige for klubbens medlemmer. Det var imidlertid, for 

bestyrelsesreferenten, en omfattende opgave at skrive referatet så indholdet var både læsevenligt 

og relevant for medlemmerne. Der er derfor taget beslutning om, at indholdet fra 

bestyrelsesmøderne i relevant omfang kommunikeres ud via Medlemsnyt, mens information som 

ikke kan vente sendes ud via Golfbox, på klubbens hjemmeside og via klubbens Facebook side. 

 

Etablering af nyt træningstudio med simulatorgolf 

Bestyrelsen har med god hjælp fra frivillige kræfter haft ansøgninger ude ved Vejle Kommune og 

Den Jydske Sparekasses fond, om etablering af en ny træningsfacilitet, som kan bruges året rundt. 

Bestyrelsen har derfor givet grønt lys til den videre planlægning. Læs mere andet steds i bladet. 

 

”Billig måned” 

Klubben vil også i år have nedsat greenfee i sommerperioden, i Iår fra 25. juni til den 1. august. Der 

arbejdes med flere nye tiltag, bl.a. vil alle spillere blive pålagt at holde en pause mellem hul 9 og 

10. Dette skulle gerne medvirke til et bedre flow (og en større omsætning af pølser og drikkevarer). 

 

Ny frigivelsesproces for prøvemedlemmer 

I tidligere år har prøvemedlemmer opnået banetilladelse, hvis man kunne spille 4 huller på den store 

bane til handicap 72. Med de nye handicapregler er højeste handicap 54, hvilket mange 

begyndere først opnår efter at have spillet golf i et godt stykke tid. Begynderudvalget har derfor, i 

samarbejde med Rasmus og klubbens mentorer, udarbejdet en ny frigivelsesprocedure, hvor der 

fokuseres mere på begynderens evne til regelforståelse, etikette og i det hele taget evne til at 

færdes på golfbanen, end på opnåelse af et bestemt antal point. Rasmus vil fortsat være garant 

for, at det golftekniske niveau er tilfredsstillende, ligesom man også fortsat skal bestå DGU’s 

regelprøve. Klubbens mentorkorps vil foretage vurderinger af de øvrige færdigheder, hvor spil på 

18-hullers banen med mentorer er en integreret del af begynderforløbet. 

 

Golf med en mentor 

Som noget nyt, forsøger vi i år os med et koncept, som vi kalder ”Golf med en mentor”. Konceptet 

går i al sin enkelthed ud på, at en af klubbens mentorer booker en åben tid, som prøvemedlemmer 

eller let øvede kan melde sig på. ”Golf med en mentor” har til formål at hjælpe begynderen eller 

den let øvede med at færdes på golfbanen, med fokus på praktisk regelkendskab, etikette og 

hastighed (ready golf). ”Golf med en mentor” vil blive udbudt på tidspunkter med lav belægning 

på banen, og vil typisk være 9 huller. 

 

Generalforsamling 2021 

I sidste nummer af Medlemsnyt skrev vi, at bestyrelsen vil søge at afholde generalforsamlingen, så 

snart covidrestriktionerne tillod at gøre det på en sikker og hensigtsmæssig måde. Dette er fortsat 

bestyrelsens ambition, og pt. arbejdes der på at varsle generalsamlingen til afholdelse 21. juni 2021. 

Generalforsamlingen vil blive indvarslet mindst 14 dage før, jf. vedtægterne. 

 

 

 



 

 

Ekstra træningstilbud i sommermånederne 

Det har vist sig muligt at korttidsansætte en af klubbens dygtige elitespillere, Mark Følbæk, til at 

supplere Rasmus med træningen, mens Mark er hjemme fra USA, hvor han studerer på Universitetet 

(og spiller golf). Læs mere herom andetsted i bladet. 

 

Beslutning om bygning af nyt træningshus med simulatorgolf 

Det er lykkedes os, at få bevilliget de fleste midler til at bygge indendørs træningsfaciliteter med 

Trackman simulationssystemet. Det betyder, at det nuværende overdækkende 

træningshus/boldskur erstattes af et indendørs studio samt to overdækkede træningspladser med 

spejle. Læs mere om projektet senere i Medlemsnyt. 

 

 

Golfens dag 
 

Cirka 130 Golfklubber havde sammen med Dansk Golfunion Åbent Hus på Golfens Dag 25. april 

2021 og havde i gns. 51 deltagende gæster. Dansk Union oplyser, at 2200 danskere blev golfspillere 

på dagen, og forventer at flere følger efter. Medlemskurven er opadgående for golfsporten i 

Danmark, og mange danske er nysgerrige på sporten. 

For at tilgodese covid-19 situationen, den gode golfoplevelse samt at være klar til at tage imod 

gæsterne, var Golfens Dag i klubben, som noget nyt, tilrettelagt med tilmelding. Der var 

modtagelse af gæster kl. 10 og kl. 13. Bestyrelsesformanden, formanden for rekrutteringsudvalget 

og cheftræner/golfmanger indledte dagen med en kort introduktion til klubben, hvorefter der blev 

gået til måtter og jern. Frivillige hjælpere var klar med udstyr, og prøvespil blev sat i gang med 

vejledning, råd og tips. Ind i mellem blev lidt om klubbens historie flettet ind i små pauser, og så var 

alle klar til at prøvespille på øvebanen. 

Efter afslutningen, en forfriskning og en spørgerunde meldte 15 sig ind, og flere har allerede deltaget 

i begyndertræningen mandge, onsdage eller lørdag. Velkommen til jer. 

I alt havde vi 57 gæster, og glæder os til at tage imod flere nye medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formandens klumme … 
 

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

dette nummer sætter han fokus vækst og sammenhold. 

 

Sikke en start. Det er svært at få hænderne ned 
Rigtig mange vil bare ud at spille golf. Vores åbningsturnering var fuldt 

booket for første gang i den tid, jeg har været i klubben. Det samme 

gælder naturligvis også Jelling Musikfestival Open og vores vigtige 

sections – Senior, Ladies, Mens og Eliten som alle melder om flere 

deltagere end sidste år. 

Mens Section havde således over 60 deltagere til årets to første 

matcher. Det er bare flot. 

Vigtigst er det dog, at vi har fået en forrygende start på året med over 80 voksne 

prøvemedlemmer samt en masse nye børn. Vores mål for året var at få 60, så vi har været presset 

på kapaciteten. Heldigvis har Jelling Golfklub vist sin sande styrke, og medlemmerne er stået 

sammen om at løse opgaven.  

Seniorklubben står igen i år for hjælpere til et stort hold af nye golfspillere gennem Ældre Sagen. 

Ladies kører måske deres vigtigste projekt nogensinde med et fuldt hold omkring Golf, Tapas og 

Rose, og Eliten har som noget nyt vist sig som kittet, der får de ekstraordinær mange 

begynderlektioner til at fungere ved at stille hjælpetrænere til rådighed.  

Vores begynderturneringer om onsdagen sprænger også sine rammer med 49 deltagere de 

sidste to onsdage. Da vi i princippet kun har plads til 40 deltagere på for-9, bliver det derfor nu 

nødvendigt at sende nogle ud på bag-9 samtidig. Mens Section har i øvrigt fået en opgave med 

at støtte op om vores begynder matcher og sikre, at deltagere kender vejen ind til sections, og 

det videre liv i klubben fra vores begyndermatcher. Se – det er sammenhold i en golfklub. 

 

Stærk ny udvalgsstruktur og dedikerede frivillige 

Når jeg færdes i klubben, på banen og mellem medlemmerne, kan jeg mærke at klubbens 

ændrede organisation fungerer. Klare roller og tydelig placering af opgaver hos de 

udvalgsansvarlige er på plads og de løfter sammen udvalgsmedlemmerne og flere gør det muligt 

– det er jeg stolt af. Derfor vil vi i dette nummer af Medlemsnyt kort præsentere 

sammensætningen af udvalgene lidt nærmere, deres opgaver og hvem der leder dem. Alle er 

frivillige!  

Så med et hold med ganske få fastansatte medarbejdere, en stærk udvalgsstruktur i slutningen 

implementeringsfasen og rigtig, rigtig, rigtig mange frivillige kan vi løfte Jelling Golfklub. Derfor kan 

vi byde så mange nye medlemmer velkommen, gennemføre træning, øve spil på Par-3 banen og 

samtidig gennemføre klubbens træningsprogrammer for elite, micro, juniorer, seniorer m.m. og 

gennemføre et spændende turneringsprogram. Det er helt unikt. 

Jeg færdes næsten dagligt i klubben på forskellige tidspunkter, og jeg ser og hører rigtig meget. 

Det er en fornøjelse at byde nye spillere velkommen og se dem udvikle eget spil, være 

hjælpetræner, selv spille Regionsgolf og spille i Mens Section, få en snak om livet i klubben. Det 

gør mig personligt rigere og giver mig et godt fundament for funktionen som bestyrelsesmedlem 

og -formand. 



 

 

Manageren har ordet … 
 

Sæsonen er i gang og med et fortsat højt 

aktivitetsniveau i klubben 
Sæsonen er nu i fuld gang, og landet åbner mere og mere op. 

Dette er heldigvis også tilfældet i Jelling Golfklub, hvor vi nu igen 

kan byde gæster og medlemmer velkommen i klubhuset. Der er 

øget aktivitet overalt i kluben, både hvad angår begyndere, nye 

medlemmer samt gæster. Det er fantastisk at mærke den 

summen af liv, der er i klubben.  

Denne øgede aktivitet, kræver lidt ekstra af 

os som klub, men den velvillighed der har 

været blandt jer medlemmer er fantastisk. 

Alle giver en hånd med, og en lille ting som at 

vi give smil med på vejen, når vi mødes i 

klubben er med til, at vi alle føler os 

velkomne. Så tak for det. 

  

Plads på banen 
Selvom der er øget aktivitet, er der stadig plads på banen. Der vil altid kunne opstå blokeringer på 

tidspunkter, hvor man selv ønsker at gå ud, og vi arbejder stadig målrettet på ikke at blokere tider, 

som ikke bliver brugt. Oplever I udfordringer med at finde tider, er I altid velkomne til at kontakte 

mig på manager@jellinggk.dk, og så hjælper jeg gerne med at finde en løsning, så flest muligt kan 

komme ud og nyde vores bane. 

 

Om at uddanne golfspillere 
Vi er i år gået væk fra en egentlig storbaneprøve. Vi arbjeder ud fra at uddanne de nye golfspillere, 

hvor vi vægter spilforståelse og flow i spillet højere grad end tekniske færdigheder.  

På denne måde får vi de nye hurtigere på banen, dog uden det er til gene for spilleren selv eller for 

eksisterende medlemmer. Her er det også vigtigt, at vi alle hjælper hinanden, hvis man møder en 

ny på banen. Husk vi har alle været nye, og ingen fortjener at blive belært om regler og etikette 

ved at blive skældt ud.  

Vi bestræber os på som klub at sørge for, at alle nye spillere er egnede og godt trænet til spille på 

den store bane. Der er derfor ingen grund til at frygte eller bekymre sig om, hvorvidt vi ’bare’ sender 

folk ud på den store bane, før de reelt er klar til det. Det gør vi ikke, tværtimod. Rekrutterings- og 

begynderudvalgene har ’kvalitetsikret’ træningsforløb og  læringsmiljøet, ligesom både jeg som 

cheftræner sammen med mentorer m.fl. har vurderet det enkelte prøvemedlems viden og 

færdigheder. Vi vurderer endvidere, at de frigivelsesforløb og -metoder, som vi har tilrettelagt nu, 

følger med tiden og er godt afstemt med det samlede prøvemedlemsforløb. 

  

Udvidet trænerkapacitet sommeren over 
Som tidligere nævnt har klubben indgået en aftale med Mark Følbæk om at hjælpe med lidt 

undervisning, mens han er hjemme fra College i USA. Det muliggør bl.a., at vores populære 37+ 

træninger bliver delt i 2 forskellige hold. Et basis-hold og et øvede-hold. Det er op til medlemmerne 

selv at vælge, hvilket hold man deltager på, men indholdet af undervisningen vil bære præg af 

niveauet. Dette går hånd i hånd med vores mål om at gøre vores undervisningstilbud og læringen 

… Alle giver hånd med, og en 

simpel ting som at give et smil med 

på vejen når vi mødes i klubben er 

med til at, vi alle føler os velkomne. 

Så tak for det..  

 

mailto:manager@jellinggk.dk


 

 

differentieret, så vi rammer de forskellige målgrupper på bedst mulig måde, og at det enkelte 

medlem bliver set og hørt i træningsforløbene. 

Muligheden for at få Mark tilknyttet åbner flere ledige tider op i Rasmus’ kalender, så mulighederne 

for de private lektioner bliver større, samt at det giver os mulighed for at køre stort set alle faste 

træninger igennem sommeren over. På juniorsiden udvider vi endda undervisningen i løbet af 

sommerferien, hvor der både vil være juniortræning fredag formiddag, samt en juniorlejr i dagene 

28/29. juni. (læs mere i invitationem nedenfor). 

 

Bestilling og bekræftelse af tider 
Bestilling og bekræftelse af tider er stadig vigtigt for os alle. Golfbox appen virker, og der er reelt 

ingen undskyldning for ikke at booke og bekræfte sin tid, forklarer Per Aslak, der koordinerer 

hjælperne. Baneservicehjælperne er der for at hjælpe og servicere jer, og de vil hellere både give 

og modtage smil end fungere som ”banebetjente”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbningsmatchen – tak til 

Autocentralen og her er resultaterne 
 

Autocentralen VW/Skoda/Seat/Cupra-matchen, åbningsturnering 2021 i Jelling Golfklub. 

 

Søndag, den 18.04.2021 blev Jelling Golfklubs åbningsturnering 

kaldet Autocentralen VW/Skoda/Seat/Cupra-matchen spillet. 

Grundet Corona-situationen blev matchen afviklet under be-

hørig hensyntagen til de udstukne restriktioner bl.a. med flere 

briefinger og præmieoverrækkelser. Turneringen blev afviklet i 

det skønneste vejr, med højt solskin og en dejlig temperatur.  

Deltagerne var delt i 4 rækker, og A-rækken spillede slagspil. 

Der var præmier til de 4 første og det var: Vinder med 70 net-

toslag Uffe Holstener, nr. 2 ligeledes med 70 slag Lars Dam-

gaard, nr. 3 med 71 slag Michael Rand (sponsoren – præmien 

gik videre), nr. 4 med 72 slag Anders Madsen, og nr. 5 blev Hans Peder Olesen med 73 nettoslag. 

De 3 øvrige rækker spillede Stableford.  

B-rækken havde 4 spillere i præmierækken. Vinder med 37 points Helle Lund, nr. 2 Søren Guld-

hammer Poulsen 35, nr. 3 Leif Bruun 35, og nr. 4 Finn Krusborg ligeledes 35 Points. 

I C-rækken var der også 7 præmier. Vinder med 41 points blev Knud Døhr Pedersen, nr. 2 Allan 

Olesen 38, nr. 3 Henrik Henriksø 38, Nr. 4 Claus Kimer Rasmussen 37, nr. 5 Erling Askjær Nielsen 36, nr. 

6 Kirsten Friborg 36 og nr. 7 Kirsten Taanum med 35 points 

D-rækken var en junior-række, hvor der var 4 deltagere, og sikker vinder med 40 points blev Mik-

kel Kimer Rasmussen. 

Der var nærmest flaget på hul 3, 7, 10 og 12, på hul 3 kom Lars Damgaard nærmest med 10,03 m, 

på hul 7 igen Lars Damgaard med 4,59 m, hul 10 Frede Hansen med 1,78 m og hul 12 var Alex Pe-

dersen nærmest med 3,97 m.  

Sluttelig afholdt Sponsor Autocentrallen Vejle en puttekonkurrence, hvor der var lodtrækning mel-

lem alle dem, der havde fået bolden i hul i et ud 

af tre forsøg. Frede Hansen blev den heldige ud-

trukne, og modtog et fint gavekort til klubbens 

Proshop, Baunegolf. 

Autocentralen Vejle, havde udstillet biler mellem 

hul 9 og 10, samt ved klubhuset. Det var det sid-

ste nye indenfor mærkerne VW/Skoda/Seat og 

Cupra med stor fokus på eldrevne køretøjer. 

 

 



 

 

 

 

Udvalgsstrukturen i JGK 
 

Vi refererer ofte til nye udvalgsstruktur, men hvordan ser den ud? Udvalgsstrukturen danner også 

organisationsplanen. For hvert udvalg er der udarbejdet en funktionsbeskrivelse for 

udvalgsformanden, og de enkelte udvalge har gennemgået de overordnede rammer, ansvar og 

opgaver for deres udvalg, som er en del af den samlede nye organisation. Implementeringen af 

strukturen er i overvejende grad gennemført, og der finjusteres lidt hist og her, hvilket er naturligt. 

De fleste udvalg er forankret i bestyrelsen, hvor størstedelen af de udvalgsansvarlige er medlemmer, 

mens der også i klubben findes en række mindre frivillige udvalg. Vi vil løbende præsentere 

udvalgene enkeltvis her i bladet, hvor vi i sidste Medlemsnyt havde besøgt Husudvalget. Med 

sæsonen godt i gang, har vi denne gang lidt om Begynderudvalget med samt et Wiki-portræt af 

formanden for Begynderudvalget– Leif Bo Geisler – i serien, hvor vi præsenterer  

bestyrelsesmedlemmerne. 

Se hele oversigten i på næste side. 

 



 

 

 

 



 

 

Wiki-portræt af Leif Bo Geisler 

 
I serien med wiki-portrætterne af bestyrelsesmedlemmerne har vi denne gang talt med Leif Bo Geis-

ler. Inden vi kommer til den mere personlige side, er det sikkert allerede bemærket, at Leif er godt 

repræsenteret på klubbens Hall of Fame i klubhuset. Leif er kendt ansigt i klubben og gennem en 

mangeårig frivillig indsats har han været med til at uddanne rigtig mange golfspillere.  

 

Leif har taget HF i Gentofte og senere læst til Datamatiker på Vejle 

Handelsskole. Efter 13 år som udvikler hos Travelmarked, har Leif 

siden været hos Solar i Vejen som udvikler. Til dagligt arbejder Leif 

med et par Netcompany konsulenter, som han holder til ilden med 

opgaver.  Opgaverne består af alt fra migrering til nye systemer, 

dekommission af gamle systemer, fejlretninger på eksisterende 

systemer, samt nyudvikling. 

Siden ungdommen, har Leif dyrket næsten al slags sport, lige fra atletik, gymnastik, roning, fodbold, 

volleyball, svømning, løb osv. Men endestationen blev altså golf, som han startede med i 1993 i 

Holland. Han blev medlem i JGK i 1998, da han efter et 5 års ophold i udlandet endte i Jelling. Han 

blev introduceret til golf af daværende svigerfar og har været bidt siden første bold blev ramt og 

forsvandt ud på 100 m. 

Leif har brugt meget tid på at træne og spiller golf og har været på mange golfrejser under varmere 

himmelstrøg. Desværre har slidgigt i hofterne sat en bremse for golfspillet, så det bliver ikke til mange 

huller mere. 

Leif er klubbens ankermand i nybegyndertræningen, hvor han sammen med Rasmus og andre 

frivillige deler ud af golfbegejstringen. 

Hvad er din største golfoplevelse? 

Der kan nævnes rigtig mange store oplevelser med golf, 

men den største oplevelse må være Ryder Cup 2018 på Le 

Golf National i Paris, hvor Europa vandt med Thomas som 

kaptajn, det bliver svært at overgå den. Ved den lejlighed 

var det jo også en oplevelse, at møde flere fra Jelling 

Golfklub, som også havde taget turen til Paris, herunder 

daværende trænere (Rasmus og Robert, men også andre). 

Hvor er den bedste bane? 

Jeg har spillet på mange baner i DK og favoritterne må være 

Silkeborg, Lubker og Frederikshavn. Alle baner, hvor man skal 

planlægge spillet og lægge sig i de rigtige positioner for at få optimeret antal points. Kigger jeg 

mod udlandet, så kan jeg huske Vasatop, Spa og Ljunghusens Golf Club som fine golfbaner, jeg 

gerne ville have spillet nogle flere gange. 

Hvem skulle være med i din yndlings 4-bold?  

Den første i drømmebolden vil være Tiger Woods, da han altid har været min favoritspiller. Nr 2 ville 

være Dustin Johnson, så der var lidt underholdning ved hvert slag. Sidste plads i bolden ville gå til 

Rory McIlroy, da det er en fornøjelse at se det sving.  

Eksterne links: 

https://www.linkedin.com/in/leif-geisler-7756a74/ 

www.solar.dk 

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

Leif Bo Geisler 

Alder: 55 år  

Fra: Helsingør 

Uddannelse: Datamatiker 

Beskæftigelse: Systemudvikler 

Civilstand: Single, 2 børn 

Adresse: Jelling 

Hcp: 4,6 

https://www.linkedin.com/in/leif-geisler-7756a74/
http://www.solar.dk/
https://www.jellinggk.dk/information-2/bestyrelsen/


 

 

Nyt fra begynderudvalget 
 

Begynderudvalget i arbejdstøjet 
Det er næppe gået mange medlemmers næse forbi, at Jelling Golfklub i år har været særdeles 

aktive på de sociale medier, med gode tilbud til potentielle golfspillere. I begynderudvalget kan vi 

konstatere, at kommunikationsudvalgets målrettede arbejde har båret frugt således, at vi pr. 1. maj 

2021 har ikke mindre en 82 prøvemedlemmer i Jelling Golfklub! 

Som man kan læse andetsteds i bladet havde vi 57 gæster til Golfens Dag den 25. april, hvilket så 

vidt vides er rekord i nyere tid. Gæsterne havde en god dag, og vi fik 15 nye prøvemedlemmer 

alene på dagen.   

Begynderudvalgets opgave er nu fortsat, at sikre at alle prøvemedlemmerne får et godt forløb, og 

at så mange som muligt vælger at fortsætte efter prøveperioden. I øjeblikket gennemføres der 

begyndertræning mandag, onsdag og de fleste lørdage. Mandag får vi hjælp af Ældre Sagen 

(formiddag), som også har hold og af Ladies Section (aften), til gennemførelse af spil på Par-3 

banen. 

Onsdag, som traditionelt er vores store begynderaften, er vi oppe på at have over 20 

prøvemedlemmer til træning, og da der helst ikke skal være mere en 3 prøvemedlemmer pr. 

hjælper/mentor, kræver det en stor pulje af frivillige, og det har vi heldigvis også – tak for det.  

Som noget ”nyt” har vi gennemført egentlig regelundervisning (det har kørt online de senere år), til 

at understøtte selvstudie og den praktiske indlæring, som vi har med begynderne på Par-3 banen. 

Initiativet er blevet taget godt imod. 

 

Undervisning på bag-9 
I lighed med sidste år gennemfører vi en del af undervisningen på bag-9 om onsdagen, i tidsrummet 

fra ca. 18:15-19:30. Begynderne vil være i selskab med mentorer, og du vil blive lukket igennem, hvis 

du møder dem på din runde. 

 

Spil på Par-3 banen for begyndere med mentorer 
Vi arbejder på at få sat noget spil op på Par-3 banen de lørdage, hvor der er holdtræning, samt 

noget mere spil med mentorer på 18-hullers banen på de tidspunkter, hvor der er tid og ro, fx 

søndag eftermiddag. 

Til slut vil vi nævne, at Eliten støtter med hjælpeinstruktører både mandag og onsdag, det sætter vi 

også stor pris på. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nyt træningsstudio med simulatorgolf 
Det er lykkedes os, at få bevilliget de fleste midler fra Vejle Kommune og Sparekassefonden til at 

bygge indendørs træningsfaciliteter med Trackman simulationssystemet. Det betyder, at det 

nuværende overdækkende træningshus/boldskur erstattes af et indendørs studio samt to 

overdækkede træningspladser med spejle. 

Projektet har et økonomisk omfang på 650.000 kr., hvoraf klubben selv finansierer restbeløbet. Der 

vil som i andre klubber derfor også være egenbetaling ved benyttelse af anlægget, som kommer 

til at være åbent fra kl. 6-23 hele året, hvor der kan bookes tider i golfbox. 

Det betyder, at vi kan spille golf hele året både udendørs og indendørs i mere end en forstand. 

En arbejdsgruppe har succesfuldt ført projektet frem til bestyrelsens beslutning og frivillige har gjort 

en stor indsats for at nå hertil. Vi takker alle for, at vi er nået hertil. Fantastisk arbejde. Projektet skifter 

nu status fra planer til realiteter, og derfor etableres en projektgruppe og styregruppe for opførelsen 

– dvs. kick of starter med at søge byggetilladelsen og detailplanlægning.  Pt. er der forventet 

indvielse i efteråret og i god tid inden vinteren. 

 

 

Vi glæder os ’helt vildt’ som formanden udtrykker det, til at byde vores medlemmer velkommen i 

vores eget Trackman simulatorstudio, hvor bagvæggen kan kan køres op – åbnes ud til 

drivingrangen, så boldens virkelige flugt kan følges og suppleres med Trackmans radardata.  

Det bliver muligt at spille flere af verdens flotteste baner, og systemet tilbyder ca. 100 at vælge 

imellem.  

Det bliver ligeledes muligt at booke en træningstime, hvor spiller og træner sammen går i dybden 

med data om sving m.m. 

På sidste bestyrelsemøde (se andet steds i bladet) glædede alle sig over den økonomisk støtte, som 

ansøgningerne havde resulteret i, og der sættes nu fokus på at få restfinansiering mv. på plads.  

 

 



 

 

Svær start for eliten, men også håb for 

fremtiden  
 
Eliteholdene har været plaget af dårligt vejr i sæsonoptakten med sne til flere af matcherne. I den 

første turneringsweekend den 8. og 9. maj var der også lagt op til modvind, da alle matcher blev 

afviklet på udebane. Alle hold består af syv spillere, hvoraf de tre spiller single, og de sidste spiller to 

foursomes. Alle spiller hulspil og i singlematcherne kæmpes om 2 points, mens foursomes tæller 3 

points.  

Førsteholdet i 3. division spillede lørdag i Ikast i en meget lige match. De tre singler blev tabt, men 

Jelling førte i de to foursomes. Det lykkedes Jonathan og Robert at vinde deres, mens Steen og 

Jesper måtte nøjes med uafgjort efter et lidt uheldigt 18. hul, hvor både træer og vand kom i 

vejen for bolden. Et ærgerligt nederlag på 7½-4½.  

Søndag gik det til gengæld forrygende i Aarhus, efter at holdkaptajn Jens Wind havde byttet lidt 

om på holdopstillingen. Igen vandt Jonathan og Robert, og denne gang vandt den anden 

foursome med Bjarne og Jesper også. Steen og Nicki fik også revanche i singlerne, så sejren blev 

på 10-2. Dermed har holdet et fint udgangspunkt for resten af sæsonen.  

4. divisionsholdet var kommet i en svær pulje med ene førstehold fra naboklubberne. På trods af 

meget stor rutine på holdet, så blev det til nogle ret store nederlag i Hedensted lørdag (11-1) og i 

Give søndag (12-0). Der skal andre boller på suppen i de kommende hjemmekampe, hvis holdet 

skal forblive i 4. division.  

Kvalifikationsrækkeholdet består primært af unge talenter og de fik prøvet sig selv af i to 

spændende kampe. Lørdag blev det til et 8,5-3,5 nederlag i Ikast, hvor Daniel og Daniel hver 

delte en singlematch, og Marcus og Mikkel delte deres foursome.  

Søndag var holdet i Fredericia, hvor det også blev en tæt match. Desværre udnyttede 

modstanderne hjemmebanefordelen på de sidste huller, så en føring blev til et ærgerligt 7,5-4,5 

nederlag. Denne gang vandt Victor, mens holdkaptajn Kristian og foursomen med Daniel og 

Andreas delte deres match. Alle syv spillere fik på den måde point i løbet af weekenden – og blev 

masser af erfaring rigere.  

Næste runde afvikles i weekenden den 19. og 20. juni, hvor alle tre hold spiller på hjemmebane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

På besøg ved Banens dag  - frivillige 

gør en stor indsats 
 

Til sæsonstart og i øvrigt også hele året holdes Banens dag, det er et stort arbejde at blive klar til 

banens dag. 

Der foregår rigtig mange aktiviteter, som vi ikke altid lige ser. I sidste udgave var Husudvalgets 

forårsregøring og lidt om udvalgets arbejdsopgaver centrum i linsen. Og der var vi inden for i 

klubhuset. Men hvem holder områderne omkring klubhuset. Det har vi sat fokus på i dette 

Medlemsnyt.  

Under overskriften BANENS DAG mødes endnu en række af flittige frivillige til en velorganiseret dag, 

hvor arealerne passes og plejes. Og som de siger, det hele skal jo være i orden til åbningsdagen. 

Vi vil lade billederne, som Søren Fjordside har taget, tale for sig selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jelling Musikfestival Open 
Golfevent til støtte Jelling Musikfestival og Jelling Golfklub gennemført med 99 glade deltagere 

 

Jelling Musikfestival gennemførte lørdag den 1. maj 

for 13. gang sin traditionsrige golfmatch på Jelling 

Golfklubs dejlige bane. 

9 golfspillende leverandører, musiknetværk, gode 

venner af festivalen og lokale golfspillere hyggede 

sig rundt på banens 18 udfordrende huller. 

Efter matchen var der lokalt fadøl, pølser og hygge 

ved klubhuset, mens spillerne ventede på resultatet – 

og præmieoverrækkelsen. 

Der var præmier til de tre bedste i de individuelle rækker, præmie til bedste hold samt 

præmier til de spillere, der kom nærmest flaget på en rækker huller. Herudover var der på 

en række huller quiz spørgsmål, hvor deltagerne blev testet på deres viden om musik og 

Jelling Musikfestival. 

Direktør for Jelling Musikfestival Lars ”Charlie” Mortensen siger: 

…Vi har været vært ved denne golfmatch siden 2008, hvor der blev spillet første 

gang. Det er blevet til en god tradition, hvor vi kan samle folk på tværs af 

musiknetværk, festivalens gode venner og lokale golfspillere.  

Vi bidrager på den måde til at skabe kulturel merværdi i Jelling. Tror samtidig også, 

der er blevet et pænt stort beløb til golfklubben. 

Fundamentet for Festivalen og Jelling Golfklub er et stærkt fællesskab og mange 

frivilliges uvurderlige indsats. Hvis de frivillige ikke trak det store læs - ingen festival, og 

det samme gælder jo også historien om Jelling Golfklub. Så derfor er det naturligt, at 

vi nu for 13. gang holder et arrangement til fordel for Golfklubben. 

Ikke mindst Festivalens leverandører bidrager gennem holdsponsorater til at 

matchen kan gennemføres, hvilket vi er meget taknemmelige for. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Når du får spilletilladelse skifter 

medlemsskabet 
 

I den kommende tid ser det ud til, at prøvemedlemmerne begynder at komme igennem 

træningsforløbene og vurderes klar til at skifte medlemsstatus. Det betyder, at når du får spilleretten 

til den store bane, bliver du medlem af Dansk Golf Union, og så skal der også skiftes til et fuldgyldigt 

medlemskab af Jelling Golfklub.  

Vi oplever, at prøvemedlemmer er lidt i tvivl om medlemsskaberne. Min erfaring er, at de der melder 

sig ind som fuldtidsmedlem får spillet meget mere golf. Det er også nødvendigt, at videreudvikle sit 

spil, og det gør man kun, ved at spille meget. Her kommer fuldtidsmedlemsskabet til ret. I stedet for 

at skulle tage stilling og betale 350 kr. hver gang man skal spille, er udbyttet af fuldsmedlemsskabet 

langt større. Forestil dig, at du spiller 2-3 gange pr. uge – og hos os kan vi spille hele året – så skal du 

blot spille 13 gange før det bliver dyrere at være flexmedlem.  

Herudover har du ret til gratis at deltage i +37 træningen, som foregår 2 gange om ugen i sæsonen, 

og som kun er for fuldtidsmedlemmer, du kan spille med på Onsdagsmatchen til matchgebyr af 20 

kr. uden også at skulle betale deltagergebyret på 175 kr. pr. gang.  

Så hvis du gerne vil høre mere om muligheder, så kontakt Rasmus på manager@jellinggk.dk eller 

kom forbi og få en snak i klubben. Her kan jeg også fortælle om nogle af de klubssamarbejder vi 

har samt deres fordele. 

Vi opfordrer nye medlemmer til at melde sig ind som fuldtidsmedlem. De fleste får spillet mere på 

denne måde, og specielt i opstartsfasen kan man ikke få spillet for meget golf. Med 

fuldtidsmedlemsskabet får du frit spil på 18 hullers banen, Par-3 banen, fri benyttelse af 

træningsanlægget, deltagelse i klubmatcher som fx Onsdagsmatchen for begyndere og øvede 

samt gratis træning på hold et par gange om ugen på 37+ 

Du får en fordelagtig overgang til fuldtidsmedlemsskabet, hvor vi regner din pris ud fra hvor lang tid 

af sæsonen der allerede er gået. 

 

 

37+ træning 

Træningstilbuddet 37+ 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.  Denne sommer har vi ekstra træninger, og 

for at tage hensyn til spillernes forskellige niveauer, kan du vælge efter om du er basis-spiller eller 

mere erfaren spiller. På denne måde kan vi sætte den enkeltes og holdets træningsbehov og 

læring i rammer, der passer til udviklingsniveauet. 
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Oplevelser fra en +37-træningstime 

 
Vi  møder til golftræning en råkold mandag morgen i april. 10 medlemmer af ikke helt nyeste 

årgang. Hej med jer - alle får et smil og et nik. Vi kender hinanden efterhånden. Rare mennesker. 

Vil hinanden det bedste. 

Lidt kolde og forfrosne, men trods det møder vi talstærkt op hver mandag. Alle vil være med, helst 

hver gang, hvis man kan, også selv om vejret er imod os med både sne, hagl og kuling. 

Vi møder op, fordi vi er blevet grebet af det. Ligesom så mange andre. Der er noget ved golf. Det 

griber en. Selve golfspillet, teknikken, slagene. Ja, og fællesskabet. Det sociale. Det er guld værd. 

Det at møde nye venner i en alder af 66. Fantastisk! Hvem skulle have troet det inden starten? 

Vi varmer lidt op. Kroppen skal i gang. Svinger armene og laver kropsrotationer. Hænderne og 

fødderne får også en tur. Det ser sjovt ud. Lattermusklerne bliver rørt. Fin stemning. 

Rasmus, vores træner, instruerer i dagens tema. Klart og professionelt. Sæt igang! Øveslag. Hmm. 

Det går ikke så godt. Prøv igen - og igen. Nu går det bedre. Så er man ved at blive varm, selvom 

vinden er kold. Lille pause. Småsnak i rækkerne. Det er godt nok koldt i dag. Er du også 

efterlønner? Godt slag!  

Rasmus kommer rundt til os alle. Observerer på 1 eller 2 slag, hvad der skal rettes - og så kommer 

en præcis, knivskarp instruktion til den enkelte. Altid positiv. Retter lidt igen, små finjusteringer. Det 

virker jo. Aha, tænker man, så var det ikke så ringe endda - det lykkes, hvert fald de fleste gange! 

Bare så godt! Sidekammeraten har det ligesådan, siger hun. Om i rygsækken med de gode slag! 

Timen er ved at være slut. Rasmus samler os til en fælles opsamling. Stille og roligt runder han af. 

Godt arbejde. 

Der er noget at arbejde videre med på træningsbanen - og prøves af på den store bane. 

Efter træningen er der en god, nærmest opløftet stemning. Vi er blevet bedre - sammen. Dejligt. 

Godt nok er man lidt træt i kroppen, men nogle skal alligevel ud at spille med nogle af de nye 

golfvenner - eller laver aftaler om spil på et andet tidspunkt. Vi kan ikke lade være. Vi ses! 

For golf er et supergodt spil - og vi er fælles om det. 

 

Kirsten Meredin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Året rundt på banen 
 

Det er højsæson for keeperne og fra tidlig morgen passes og plejes banen. Græsklipningen er hele 

tiden i gang, og banen står flot og grøn. Indklipningen med de lidt højere klippehøjder, ser vi nu 

resultaterne af.  

Der spilles stadig med oplæg, og en del spørger hertil. Derfor sætter vi reglen ind her: 

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til 

fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, 

ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt 

ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det 

generelle område, ikke nærmere hullet." Bolden må renses. Hold øje med 

banestatus på hjemmesiden i forhold til ophør af denne regel.  

 

Kilde: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/spil-med-lejeforbedring-og-vinterregler-0 (Lokalregel 

E-3) 

 

Manuel ukrudtsbekæmpelse mm.  
I løbet af den næste periode kommer I til at opleve, at der vil være lidt ekstra afklip i fairways. Det 

skyldes, at vi er ude med vores græsstrigle på fairways. Ud over at stresse ukrudtet, så fjernes også 

dødt materiale, og græsset for adgang til mere ilt, og dermed styrkes vækstvilkårene for græsset. 

Herudover rejser striglen græsset op, og dermed kommer der mere afklip ved den efterfølgende 

klipning.  

Denne behnadling vil med tiden give os sundere og tættere fairways med mindre ukrudtstryk  

 

Droneoptagelser 
Vi har fået lavet droneoptagelser af området omkring klubhuset, og planen er at få lavet en 

overflyvning af alle hullerne, når rough og alle klipninger er på sit flotteste. 

Nedenfor ses et billede over vores flotte faciliteter. 
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Et tilbageblik på 2000-01  
En lille tur på klubbens ’Memory lane’ 
Vi har været i klubbens arkiver, og derfor har vi taget lidt med om, hvad der skete i klubben for ca. 

20 år siden, og her kommer først en lille introduktion. Klubben blev etableret i 1990, efter at en lille 

initativgruppe havde arbejdet ca. 2 år på ’Jelling Natur og Fritidsarealer’. Det lykkedes at få 

etableret en 9 hullers Par-3 bane på Jens Abrahamsens jord. Jelling Golfklub arvede senere  jorden 

og grunden, hvoraf Abrahmsens gård senere blev solgt til Orienteringsklubben Gorm. Herudover 

foregik der hårde forhandlinger med lodsejere, som slutteligt falder på plads og kort fortalt fører til 

åbningen af en ’pragfuld’ 9 hulers bane i 1996. I de mellemliggende år sker der en kraftig udvikling 

af klubben og lokalområdet, som vi i dag kan glæde os over – og vi sender her positive tanker til 

alle, der arbejdede for klubben. Vi har foretaget noget nedslag i begivenhederne fra 2000-2001-

perioden – tyveåret efter klubbens start .  

 

Udspluk fra 2000 

I 2000 havde klubben 174 prøvemedlemmer, heraf overføres 42 til næste år. 57 er blevet 

fuldtidsmedlemmer og 48 er frigivet til at spille på den store bane. Samlet set har klubben 520 

medlemmer, hvilket er en stigning på 110 medlemmer sammenligned sidste år. 

Bestyrelsen vedtager en nye 5-årsplan for klubbens udvikling, og heri indgår opførelsen af et nyt 

maskinhus og en nedrivning af det gamle. Lejeaftaler med køberet til hul 11, 12 og 13 faldt også på 

plads. 

Nye 8 huller og omlægning omkring klubhuset (kloak, putting green og indspils green) er i gang, 

ligesom også det fælleseuropæiske handicapsystem ’EGA’ indføres i 2000. Begreberne 

handicapindeks og Course Ratings erstattes af navnene Handicap og antal tildelte slag. 

Nye bagrum etableres, parkeringspladens udvides til 125 pladser og der estableres nye tee-steder 

på Par-3 banen. Herudover rykkes tee-stedet på udslagsbanen tilbage.  

Mange engagerede og frivillige deler begejstringen for den lille hvide bold, som indgik som en lille 

fortælling i Sankt Hans talen. 

 

Udpluk fra 2001 

I 2001 indkøber klubben nye og brugte banemaskiner i et omfang på ca. 550.000 kr., og træneren 

oplyser, at der i 2001 er 11.000 bolde på banen. 

4. marts 2001 vandt Thomas Bjørn over Tiger Wood i Dubai. Rigtig mange fulgte denne begivenhed, 

og de store idoler kom til at få afgørende betydning for juniorspillerne og flere. 

Mens Section havde 76 medlemmer, Ladies Section havde 50 medlemmer, mens Seniorer kom på 

56 medlemmer og blev optaget som Klub-i-klubben 

Årets store begivenhed finder sted 11. august 2001, hvor den komplette 18-hullers bane indvies med 

festivitas og turneringer. Der var stor glæde over, at banen kunne rumme 144 spillere til en af 

matcherne. 

Også i disse år er der løftede pegefingre, og der tales meget om at passe på banen, græsset, rette 

nedslagsmærker og samle turf efter sig – og rygning er i fokus med fx at huske at tage skodder med 

hjem, brandfare m.m. ligesom orden i klubhuset, oprydning efter sig selv  m.m. bliver påpget. 

Begynderudvalget er samme år på 25 medlemmer + 4 hjælpere og havde arbejdet med 198 

prøvemedlemmer, hvoraf 101 blev fuldtidsmedlemmer, 55 blev slettet, 3 overført til 2002 pga. 

sygdom. 39 svarende ikke på opfølgningen.  

2001 slutter med ønsker om at bygge nyt klubhus, og faktuelle fremtidplaner om en ombygning af 

klubhuset (det nuværende klubhus, som oprindelig var Abrahamsens staldbygning). (Kildemateriale 

fra klubbens arkiver). 



 

 

Sponsorudvalget 
Sponsorudvalgets indsats med sponsortegningen har båret frugt. Uagtet COVID-19 pandemien har 

golfklubben stor opbakning fra sponsorerne. Vi har sponsortilgang og vækst i sponsorbetalingen. 

Resultatet ligger 10 % over sponsorbudgettet, hvilket er yderst tilfredsstillende. På nær fem, så 

fortsætter alle vores trofaste sponsorer for 2021 sæsonen. Det er samtidig lykkedes os at tiltrække 10 

nye sponsorer, hvoraf den ene er provisionssponsor:  

 

 

• Asgaard Consulting – pleje og omsorgstjeneste 

• CB Holding ApS, Odense – finans selskab 

• Facade-Rens.dk – Flise- og facaderens mm. Afrenser klubbens fliseareal 

• Hedensted Tagdækning 

• HTH Køkkener A/S 

• Jansson Alarm – sikkerhedssystemer – leverer til golfklubben og er provisionssponsor 

• Nordic PAS ApS – pædagogiske analyser 

• Nortec – industriudstyr i Vejle 

• Oland Transport, lokal vognmand i Vonge 

• Q8 – brændstof leverandør til golfklubben 

 

 

 

Husk at støtte vores sponsorer – De støtter os 



 

 

Undervisning  
 

Vi har godt gang i undervisningen, og ønsker du private lektioner vil det være muligt at få under-

visning 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 til dine behov og ønsker. Du kan altid 

skrive til Rasmus, for at få tilapasset et forløb. 

 

+37 basis 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. Her vil fokus være på basis teknikker 

og er egnet til dig, der netop er blevet frigivet til spil på den store bane. 

 

+37 øvede 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. Her vil vi gå lidt mere i dybden med 

teknikker, og der vil være lidt mere fokus på den enkelte. 

 

Banelektioner 
Oplever du specifikke udfordringer på vores bane kan du bestille en banelektion. Den 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. 

 

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. 
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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. 

 

Demodag 
 

Taylor Made  

Mandag d. 17. maj holder vi demodag med Taylor Made. Dette er et mærke, vi ikke har set i Jel-

ling i mange år. Vi er spændte på at byde dem velkommen. De vil være her fra kl. 15-19, og øn-

sker du en gratis personlig test/opmåling, så book din tid allerede nu på kontoret. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste udgave af Medlemsnyt 

 

 

 

 

Det sker i maj og juni 
 

Pinsematch                                 24. maj* 

Abrahamsens pokal                     5. juni* 

Generalforsamling 2        21. juni 

 

*Arrangementer kan kun gennemføres under forudsætning af, at 

Covid-19 restriktioner tillader det.  

 

 

 

Næste Medlemsnyt er planlagt til at udkomme medio Juni 2021  

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

inden 7. juni 2021  
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