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Midt i sæsonen … lune sommervinde, 

åkander og nattergal  
Kan det blive mere sommerligt – og måske ovenikøbet lidt romantisk – på Jelling Golfbane får du 

det meste.  

Mens sommervinden leger i græsset på de øverste af banens huller og lader roughens høje græsser 

bølge, så kan vi næsten også forestille os, at ’koen sin middag i kløveren gumler’ på semiroughen, 

mens vi spiller på banen. Måske nynner vi med på Shu-bi-duas melodi som Sankt Hans sang, mens 

andre bedst kan lide P. E. Lange-Müllers oprindelige melodi. De fleste kan nok være med på, at når 

vi synger disse sange, så er det midsommer. 

Åakanderne er begyndt at blomstre i vandhullet på hul 15, og du kan være heldig at høre 

nattergalen i sivene på stien hen til hul 16. Så er det sommer, og vi nærmer os årets længste dag. 

  

 

 

Midsommer er også Sankt Hans 
Der findes en del fortolkninger af Sankt Hans og båltraditioner og oprindelsen til fejringen. Vi vil her 

citere Nationalmuseets korte forklaring – og her finder vi en reference til Jelling.  

 

Heksen på toppen af Sankt Hans bålet er forholdsvis ny. For ca. 150 - 200 år siden, og endnu længere 

tilbage, blev der brændt bål og blus uden heks. I de seneste år har der været stigende debat 

heksefigurens afbrænding. 

 

De første heksefigurer begynder at dukke op i slutningen af 1800-tallet i større østjyske byer. Her var 

det ikke til Sankt Hans, men til Valborg aften, at afbrændingen fandt sted. Ét af de første Sankt Hans 

fester, hvor man  både har sunget "Midsommervisen" og brændt en hekse-dukke skal være afholdt 

blandt Jelling-seminarister omkring år 1900. 

Kilde: Nationalmuseet, https://natmus.dk/historisk-viden/temaer/fester-og-traditioner/sankt-hans/sankt-hans-

heksen/ 

 



 

 3 

Sidste regel- og etikettekurser før sommerferien 
Jan Frandsen har to kurser på planen i forsæsonen.  

 

Dato Mødested 

Lørdag 26. juni kl. 12:00-13:00 

Mandag 29. juni kl. 11:00-12:00 

 

Kurserne er åbne for alle. 

Du møder bare op foran klubhuset 

  

Onsdagsmatchen slog rekord med 60 tilmeldte 
9. juni 2021 blev en rekorddag. 59 havde tilmeldt sig Onsdagsmatchen for begyndere og øvede. 

Med så mangde deltagere spilles der ”A-række” og ”Bag-ni” med hhv. 44 og 16 spillere. Så med 

tre forskellige startider, sommereftermiddagsvejr med 21 gr. var der fuld aktivitet på hele banen. 16. 

juni var der næsten ligeså mange på banen, der desværre førte til kø og længere runder. Dette 

giver anledening til at gentænke den populære match en smule. 

 

+37 Match for spillere med hcp over 37 
I forsommeren er der blevet spillet 3 matcher som et forsøg ca. hver 3. mandag i dagtimerne med 

et deltagerantal på hhv. 28, 18 og 23 deltagere. Vi vil vi forsøge, om matchen som spilles i 

dagtimerne kan fortsætte sæsonen ud. Vi spiller igen 12. juli med løbende starttider. Du tilmelder 

dig i Goflbox under turneringer. Startgebyret er 20 kr. 

Flere har udtrykt ønske om, at matchen fx kunne spilles hver mandag, og nogle gange måske uden 

sandwich. Det tager vi med ind i planlægningen af næste sæson, sammen med ,om vi kan få flere 

matchledere på, så vi kan skiftes lidt. Og så selvfølgelig plads på banen. Vi er ikke bundet til 

mandage, men til hvor vi kan få tider. 

 

 

Vejarbejde og omkørslerne i Jelling fortsætter sommeren over 
Vær opmærksom på, at der gennem hele sommerperioden fortsat er fjernvarmearbejde i Jelling. 

God medlemmer og beboere i Jelling gør meget for, at vi bliver holdt informeret om, hvor 

problemerne bliver størst.  Se fx i Ugeavisen Jelling  

https://jellingugeavis.e-pages.pub/titles/jellingugeavis/5476/publications/398/pages/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jellingugeavis.e-pages.pub/titles/jellingugeavis/5476/publications/398/pages/2
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Abrahamsens Pokal 
Jelling Golfklub var på Grundlovsdag rammen om den traditionsrige turnering Abrahamsens Pokal. 

Turneringen har været afviklet hvert år siden 1993 og er opkaldt efter familien Abrahamsen. Jens 

Abrahamsen lejede i 1990 som den første sin jord ud til golfklubben omkring klubhuset og 

testamenterede ved sin død i 1995 jord og bygninger til klubben. Jens var selv med til 

præmieoverrækkelsen de første år, og i de følgende år overtog hans niece Eva Abrahamsen den 

opgave og skænkede præmierne. 

Årets udgave blev sponseret af DinTandlæge v/Knud-Erik Lystbæk Jensen, der kunne glæde sig 

over strålende solskin og en flot forårsgrøn bane. Han kunne efter turneringen overrække 

vandrepokalen til Nicki Schou Rye, der vandt bruttorækken med 67 slag, 5 under banens par. 

Udover dysten om pokalen blev der spillet i 3 præmierækker. 

Klaus Aarestrup vandt A-rækken med 66 slag netto foran Nicki Schou Rye med 70. B-rækken blev 

vundet af Søren Guldhammer Poulsen med 41 point, hvilket var 3 flere end nummer to Ole Stig 

Jensen. Endelig vandt Herdis Døhr Pedersen C-rækken med 37 point foran Kirsten Taanums 34 point. 

Der blev også spillet om præmier for nærmest hullet og længste udslag. Her kan fremhæves, at 

Nicki Rye Schou på 9. hul kom nærmest hullet i to slag ved at sende bolden i hullet i sit andet slag – 

en eagle. (Se også Ugeavisen Jelling, 16.06.21). 
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Formandens klumme … 
 

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

dette nummer sætter han fokus vækst og sammenhold. 

 

Sommer og højsæson  
 

Midsommertiden er også tiden, hvor studenterne får hue på, de 

videregående uddannelser holder dimission for studerende, der afslutter 

deres uddannelser. 

Den særlige tilrettelæggelse af uddannelse forløb i Jelling Golfklub 

sætter os i stand til at uddanne golfspillere med fokus på både den enkeltes læring, på spiludvikling 

og de synergier i læringen, der opstår på træningsholdene.  Nu dimitterer mange af vores nye 

golfspillere også, og ’eksamensbeviset’ er kortet fra Dansk Golf Union som opnås med afsluttet 

træningsforløb, teorigennemgang og storbanegodkendelsen. Vi har denne sæson ca. 90 

prøvemedlemmer på vej igennem deres kursusforløb. Vi byder senere i bladet velkommen på 

banen. 

EM er skudt i gang ….men jeg er sikker på, at selvom rigtig mange følger fodboldkampene vil der 

fortsat blive spillet golf. I klubben fik vi langt om længe covid-lov til at gennemføre den ordinære 

generalforsamling, og det blev 21. juni. Årets længste dag, men også en aften, hvor Danmark spiller 

en vigtig kamp. 

I min del af formandens beretning, tog jeg afsæt i skiftet i bestyrelsen, og mine 113 dage som 

formand. En periode hvor klubben syder af aktivitet med mange nye prøvemedlemmer, udvalgene 

arbejder og rigtig mange frivillige driver faktisk klubben.  

Jeg vil i denne klumme drysse lidt guldstøv på klubbens medarbejdere, hvor Rasmus både som 

manager og cheftræner tegner klubben i rigtig mange relationer og situationer, og golfsportsligt 

knytter relationer til stort set alle i klubben. Her kommer også Betina og Per ind, som sammen med 

Rasmus – også med skæve arbejdstider driver kontoret og serviceniveauet overfor både 

medlemmer og gæster. Det fungerer bare rigtig godt – de er ansigtet udadtil.  

Indadtil i denne sammenhæng kommer keeperne og baneanlægget, og der skal også drysses lidt 

guldstøv over Lars og keeperne – som en anden gruppe af medarbejderne.  

God sommer til medarbejdere og medlemmer 

Henrik Juul 
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Fra seneste bestyrelsesmøde 

 

Resumé fra bestyrelsesmødet 14.6.21,  
I bestyrelsen har vi et naturligt fokus på at holde vores budgetter, da langsigtet, positiv drift og ”sorte 

tal” på bundlinjen er en forudsætning for, at vi kan drive Jelling Golfklub videre. Derfor er vi også 

glade for, at covid-restriktionerne nu er lempet så meget, at det normale klubliv i stort kan 

genoptages, da turneringer, spisning i sections mv., udover at styrke det sociale sammenhold 

mellem medlemmer, også er med til at generere omsætning i klubben. Her knap halvvejs i sæsonen 

ligger vi flot til på indtægtssiden på kontingenter og sponsorerer. Indtægter fra greenfee kulminerer 

i juni, juli og august, hvor vi også forventer at nå målsætningen – baseret på, hvor vi ligger 

indtjeningsmæssigt i forhold til sidste år.  

Desværre er der også stødt nogle udgifter til, som vi ikke havde forudset eller budgetteret med, 

men hvor vi desværre ikke har andre muligheder end at betale, da det er vitalt 

materiel/infrastruktur, som ikke virker længere.  

Vores trofaste rangetraktor er punkteret, og det har vist sig meget vanskeligt at finde nye dæk til 

den, da traktoren er over 40 år gammel. På baggrund af en konkret vurdering af rangetraktorens 

generelle vedligeholdelsesmæssige stand har bestyrelsen besluttet ikke at bruge flere penge på 

den, men i stedet at anskaffe en ny letvægts boldopsamler, som kan monteres på en golfbuggy. 

Som nogen måske har opdaget, så er vores septiktank løbet over nogle gange i løbet af foråret. En 

TV-inspektion af tankene viste desværre, at flere af 

tankene er ved at kollapse og skal udskiftes. Derudover 

tyder de indledningsvise undersøgelser på, at 

nedsivningsanlægget, som leder det rensede vand 

væk, heller ikke virker mere. Bestyrelsen er i gang med at 

indhente tilbud på en ny septiktank mm., og forventer at 

iværksætte snarest muligt. Dette vil sandsynligvis betyde 

en periode med ”festivaltoiletter” ved klubhuset, mens 

udskiftningen at septiktanken står på. Vi beklager 

ulejligheden. 

 

 

Endeligt så er den computer, der styrer 

vandingsanlægget gået i stykker. Vi taler her en 

kombination af computer og software, som er på alder 

med vandingsanlægget, hvilket vil sige 25-30 år. 

Ligesom med rangetraktoren har vi ledt med lys og lygte 

efter mulige løsninger, men der findes ikke mange 

computere med styresystem Windows 95 på markedet i 

dag. Vi bliver derfor nød til at investere i en ny computer 

og noget ny software, da Lars og keeperne ellers skal 

køre rundt og tænde og slukke alle sprinklere manuelt, 

og det går der alt for meget arbejdstid med. 
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Generalforsamlingen 2021 
 

Mandag 21. juni 2021 blev der afholdt generalforsamling i Jelling Golfklub, og vi har et par notater 

med i bladet, som dog ikke er at betragte som det ordinære referat men en orientering. 

Formændenes beretninger for hhv. 2020 (John) og de første 113 dage som ny formand (Henrik) blev 

godkendt og taget til efterretning, ligesom det fremlagte regnskab, budget 2021 og kontingent for 

2021 blev godkendt. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringsændringer blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag 

fra medlemmerne til behandling. 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens indstillinger om 

genvalg af Henrik Juul og nyvalg af Joan Pape Rasmussen og 

Rune Asmund Sørensen til bestyrelsen samt valg af Kirsten Meisner 

og Mads Tornvig Anderson som bestyrelsessuppleanter. 

John Sahlertz og Claus Christiansen modtog ikke genvalg og 

Jakob Hyland Nielsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen takkede for arbejdsindsatsen i bestyrelsen.  

Det blev endvidere godkendt, at bestyrelsen fortsætter med seks 

medlemmer frem til næste generalforsamling i 2022. 

Klubbens revisor blev genvalgt. 

Arbejdet med baneudviklingsplanen blev fremlagt sammen med 

oplæg til mere indgående dialog i løbet af efteråret. Der henvises 

til det ordinære referat fra generalforsamlingen for nærmere 

herom. 
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Wiki-portræt af Grethe Espesen 
 

I serien med wiki-portrætterne af bestyrelsesmedlemmerne har vi 

denne gang talt med Grethe Espesen, kasserer. 

I maj-udgaven af Medlemsnyt, hvor vi havde gjort et par nedslag i 

årene 2000/2001 fandt vi, at Grethe dengang blev medlem af 

klubben. Der bød man alle nye medlemmer velkommen i det 

daværende blad, og det har vi valgt også at gøre fremover. Se 

andetsteds i bladet. 

Grethe er fra Fyn, Gudme som er GOG,s hjemsted. Sproget 

fornægter sig ikke, selvom det er 43 år siden de flyttede til Vejle. 

Hun startede sin uddannelse i den kommunale verden og blev i 

den indtil hun valgte at stoppe i 2013. 

 I den kommunale verden har hun arbejdet med lidt af hvert – 

incasso, ejendomsvurdering og fritidsloven, men sluttede i Kolding 

Kommune de sidste 26 år alene med incasso/opkrævning.  

I ungdomsårene var Grethe involveret i foreningsarbejde i gymnastik og håndbold. Men efter 

flytningen til Vejle hørte foreningsarbejdet op. Det er ikke lige til at blive etableret et nyt sted. Hun 

startede i Jelling Golfklub i 2000, men det blev ikke til så meget golf i de år, hvor hun stadig var på 

arbejdsmarkedet. 

 

Fra april 2013 har Grethe været involveret i Jelling Golfklub, 

først som hjælp til betaling af regninger m.v. og fra 2014 som 

kasserer og medlem af bestyrelsen. Grethe og hendes mand 

Kurt siger det så fint: ”Man er også medlem af Jelling Golfklub 

med hjertet” – så ud over selve spillet, fællesskabet og meget 

mere, så løser de både hver for sig og sammen rigtig mange 

opgaver i klubben. Det bliver til mange timer som frivillige, og 

der er altid en hjælpende hånd parat og et råd at give til 

andre og nye i klubben. Du skal bare spørge eller deres 

omsorg kommer dig i forkøbet.  

Selv om der også skal bruges tid sammen med familien og børnebørnene, spiller Grethe også i 

Ladies Section og har gjort det i en årrækkt. I vinterperioden møder vi hende også, når mange 

mødes til ’Trim din golfform’, hvor vores Rasmus og Pernille fra  Idræt i dagtimerne holder os i form. 

 

Hvad er din største golfoplevelse? 

Jeg sætter meget pris på det sociale golf, hvor der sammen med andre golfvenner rejses syd på, eller der 

findes en dag eller to til spil her i Danmark. Selvfølgelig har det været sjovt at sidde på hul 16 i Himmerland og 

se alle de kendte sende deres bold mod pinden. 

Hvor er den bedste bane? 

Jeg har ingen favorit, men en afvekslende bane, også gerne kuperet så pulsen kan komme lidt op. 

Hvem skulle være med i din yndlings 4-bold?  

Det har jeg ingen mening om. Jeg kan slet ikke se mig selv i en bold blandt så dygtige spillere. 

Eksterne links: 

https://www.facebook.com/grethe.espesen.9 

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

Grethe Espesen 

Alder: 71 år 

Fra: Gudme 

Uddannelse: kommunal kontor 

Beskæftigelse: kasserer i JGK, ellers pensi-

onist 

Civilstand: Gift med Kurt, 2 børn 

Adresse: Vejle 

Hcp: 33,1 
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Manageren har ordet … 
Lidt om overgangen fra prøvemedlemsskab 
Nu er der gået godt 3 måneder siden, vi bød de første prøvemedlemmer velkommen i Jelling 

Golfklub. Status er, at 25 har fået godkendelse til at kunne spille på den store bane. Se senere i 

bladet. 

Vi har stadig ca. 65 prøvemedlemmer i gang med et forløb, og som i sæsonen gradvist vil være 

færdiguddannede. Jeg vil derfor nedenfor forklare lidt omkring prøveforløbet i Jelling Golfklub. 

Et prøvemedlemskab kan 

vare op til 6 måneder. Når vi 

siger op til 6 måneder betyder 

det, at alle har ret til at bruge 

alle 6 måneder. Skulle man før 

de 6 måneder blive godkendt 

til spil på den store bane, kan 

man til enhver tid opgradere 

sit medlemskab, så man vil 

kunne komme op og spille på 

den store bane. Dette vil så 

medføre, at man overgår fra 

begynderholdene til vores +37 

holdtræninger, som er gratis 

for fuldtidsmedlemmer. Man 

kan også vælge at forblive 

prøvemedlem hele perioden ud og stadig deltage på begynderholdene, det vil dog ikke være 

muligt at spille på den store bane, før medlemskabet opgraderes.  

Spil med mentor som prøvemedlem 
Hver onsdag har vi mange hjælpere på til at guide alle prøvemedlemmer rundt på par 3 banen 

eller på 3-4 huller på bag-9 (fra hul 10-18). Har du ikke muligheden for dette om onsdagen, bedes 

du kontakte Rasmus, som vil kontakte en mentor/hjælper som vil finde et altenarnativt tidspunt til at 

hjælpe jer rundt. Vi opfordrer til at gøre brug af dette tilbud, så jeres overgang til at spille på den 

store bane forberedes så godt som muligt.  

 

Sommerferie med masser af gæster 
Vi har de sidste 3 år afholdt ’billig måned’ i juli månedi, hvor greenfee kun er 100,-. 

Dette gentager vi igen i år, så har I familie eller venner, der ønsker at stikke hovedet forbi Jelling, er 

der nu en billig mulighed.  

Vi har før tændt grillen ved klubhuset, så man kunne købe en grillpølse efter runden. Dette koncept 

har vi dog udviklet på i år, så der mellem kl. 11-14 vil være en grill tændt i teltet, der bliver opstillet 

mellem hul 9 og 10. Man skal derfor regne med en 10 minutters pause efter hul 9,når man passerer 

hul 9 mellem kl. 11 og 14. Husk … at købet af en kold øl eller vand samt en pølse … er med til at 

støttte klubben.  

Husk også, at der nok vil være mange på banen, så respekter gæster samt medlemmer og vær 

med til at skabe det gode flow, vis forståelse og husk, at gæsterne er med til give os den gode 

omtale rundt omkring i golfdanmark. Vi tager også godt imod gæster i Jelling Golfklub. 
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Træning og kurser i sommerperioden 
Sommer plejer at betyde pause fra undervisningen, men i år har klubben valgt at fortsætte 

sommeren over. Dette betyder, at der fortsat vil være begynderhold mandag formiddag og 

onsdag eftermiddag. Juniortræningen vil fortsætte mandag eftermiddag. Microgolf om lørdagen 

holder pause, men der vil være træning fredag formiddag fra kl. 9-11 for de børn, der alligevel har 

sommerferie. 

+37 træningerne fortsætter også, dog kan tidspunkterne variere lidt, men hold øje i Golfbox, og 

tilmeld dig direkte derinde. Det er klubbens 

mål, at uddanne dygtige golfspillere med 

ønsket om at se handicap udvikle sig nedad og 

gerne flere i hcp 36 og derunder. Derfor støtter 

+37 træningen disse spilleres udvikling. 

Derudover vil der også være muligheder for 

enkeltlektioner, som normalt, hvor både Mark 

og Rasmus er der i løbet af sommeren. 

 

Fotoserien er fra banestrategikursus på bag-ni – 

her på hul 15 – hvor deltagerne ved hjælp af 

baneguiden øver i at læse banen, vurdere 

transportslagenes retning  og længde ift. 

banens farezoner.  

 

Træning for den enkelte  
Individuel træning købes hos Rasmus eller Mark – og bestilles også i Golfbox. En lektion varer 25 min, 

og benyttes ofte for at få trænet og udviklet meget specifikke udfordringer, små sving- og 

rotationskorrektioner m.m. Som nybegynder kan du også bestilles individuel træning.  

 

Vælg Lektioner, vælg Gå til protrainer og bestil 

 
Du kan også kontakte trænere for at aftale nærmere. 

 

Individuelle forløb 
Kontakt manager@jellinggk.dk for at blive ringet op for en snak om dine behov og ønsker og evt. 

planlægning af et individuelt forløb.  

 

mailto:manager@jellinggk.dk
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Assistenttræner med drømme om at 

’turne pro’  
Vi har mødt Mark Følbæk, 23 år, til en snak efter en runde på banen. Mark, elitespilleren som igen i 

år er vores assistenttræner sommeren igennem. Semesterpausen fra studier og golf i USA får vi stor 

gavn af i Jelling Golfklub. 

Mange kender Mark, men vi har alligevel valgt at bringe mødet med Mark i Medlemsnyt – og rigtig 

mange af vores nye spillere vil møde Mark i den kommende tid, hvor han som assistenttræner 

selvstændigt står for undervisningen og er sammen med Rasmus i undervisningsforløb. Mark forestår 

også  runder på banen, ligesom enkeltlektioner med Mark kan bestilles – ja, og så er han naturligvis 

også elitespiller. 

Overfor mig sidder en ung mand, ansigtet brunet af solen og som med en let bevægelse vipper 

capen af og melder klar til en snak om golflivet og lidt om livet uden for golfbanen.  

 

Mark, du er jo næsten vokset op på golfbanen, hvordan startede interessen for golf? 

… Vi kom til Jelling, da jeg var 2 år, og til min 4-års fødselsdag fik jeg et golfsæt, som 

mine forældre måtte få hjem fra USA. Der fortælles, at jeg i børnehaven har haft en 

gren formet som et jern, som jeg brugte til at slå til muldvarpeskuddene. Jeg husker det 

ikke selv, men det er sikkert rigtigt. Mine far spiller golf, så nogen indflydelse har der 

selvfølgelig været hjemmefra. 

… Og ja, man kan godt sige, at jeg er vokset op i klubben og har spillet de fleste af 

døgnets lyse timer i min opvækst, som også sammen med trænere har gjort mig til 

elitespiller med et hcp på + 4,7 

Folkeskolen blev efterfulgt af handelsgymnasiet Campus Vejle (HHX) på sport/innovationslinjen, 

hvor Mark blev student fra i 2016, efterfulgt af et år, hvor han arbejdede om natten hos Ups, og 

spillede golf om dagen med Rasmus som træner. Flere gode kræfter arbejdede for Mark, og et 

scholarship (legat) gjorde det muligt for ham i 2017-19 at studere på Ranger College, Texas 

efterfulgt af studier og golf på et fuldt scholarship på University of Nebraska, hvor han spiller på 

golfteamet Nebraska Huskers, som ’Husker Senior’. Hjemme på ferie i Danmark går der ikke mange 

timer før Mark er i klubben, jetlag eller ej. 

… Samarbejdet med Rasmus betyder alt. Han er et af de bedste mennesker, jeg 

kender. Derfor var det helt naturligt for mig at vikariere for netop ham sidste sommer, 

selv om det var en stor opgave for mig, og på en meget trist baggrund. Samtidig skal 

det også her siges, at vi havde ikke klaret det uden alle de frivillige, som var med til at 

holde klubben i gang, og som fortsat er det i den nye organisation. Jeg lærte meget 

og blev mere erfaren på helt andre aspekter af golfklubledelse. I år er det noget helt 

andet, og der er sket store positive forandringer i klubben siden jeg var hjemme sidst.  

 

Om ikke så længe møder du endnu en skillevej, når du afslutter din bachelor, hvad så?  

… Mit studie er som følge af covid-19 forlænget med et semester, og jeg overvejer 

stadig, om jeg skal læse en master i USA eller i Danmark – og hvilken retning, jeg så skal 

specialiere mig i, så jeg tænker stadig. Egentlig vil jeg nok helst tage en pause fra 

studierne og forsøge at blive professionel fra maj 2022. Jeg har lige nu en placering som 

nr. 1200 på verdensranglisten og har tidligere ligget som nr. 800. Mit mål er at være i 

top 1000. 
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Hvad er Jelling Golfklub for dig? 

… Mit andet hjem, en klub der har formet mig, og hvor jeg har fået mange 

bekendtskaber. Klubben er mit frirum. 

Trænere har formet mig, taget sig af mig, set mine evner og har forstået at skabe 

rammer og rum for at udvikle mig som golfspiller – sammen med mig. For uden 

interessen og viljen går det ikke. Det er derfor med stor fornøjelse, at jeg nu selv giver 

tilbage og bruger min sommer som assistenttræner. 

… Forleden havde jeg en lektion  med Gudmund, som var gået rigtigt fint, ja faktisk så fint at han 

et par dage senere kom forbi kontoret med en fadøl til mig, efter en runde med 41 point. Det er 

en fed følelese at hjælpe andre, jeg takkede dog pænt nej tak til øllen😉 (Min cehef siger man 

ikke drikker i arbjedstiden) 

Det betyder meget, at jeg kan indgå som assistenttræner, 

og at jeg også anerkendes i den sammenhæng. Nogen 

vil nok sige, at jeg som person ikke er så ydmyg, men 

overfor denne opgave er jeg det faktisk. Anerkendelsen 

er med til, at jeg gør mig endnu mere umage. Jeg har 

nogle fantastiske trænerforbilleder at låne lidt fra 😉 og 

golfen har jeg jo styr på. 

 

Er der plads til andet i golf i det liv? 

… Neeeeej. Jo, jeg ser fodbold, og løber med god musik i 

ørerne. Det er vigtigt for mig at være i bevægelse og være 

ude, og hvis jeg ikke når mine 10-15.000 skridt om dagen … 

ja, så er det skidt. Herudover ser jeg naturligvis min familie 

og venner. Jeg har desværre mistet nogle ved at være i 

USA, men jeg har fået nye ’over there’. 

 

Hvad er din største golfoplevelse? 

Der er ikke kun en. Jeg er derfor nødt til at fortælle om to.  

Min banerekord på 63 

slag (-9) til Company 

Day i Jelling sidste år 

var en stor forløsning. Det er en rekord, jeg har jagtet i mange 

år, og det var en kæmpe forløsning af få den slået.  Nu er jagten 

sat ind på rekorden fra tee 60. 

Den anden var i USA, hvor jeg deltog i Nebraska Open, som er 

en turnering for professionelle (jeg gik i 69, 68, 67 slag, 12 under 

par). Jeg holede et 2m-put på sidste hul for at vinde.  

 

https://www.amateurgolf.com/golf-tournament-news/27370/Husker-senior-Mark-Foelbaek-wins-the-Nebraska-Open 

 

Hvor er den bedste bane? 

Windsong Form, Minnesota 

Crooked Stick, Indiana 

The Prairie Club, Nebraska 

Holstebro, Danmark 

Greath Northern, Kerteminde 

…JGK er 

’min’ klub 

https://www.amateurgolf.com/golf-tournament-news/27370/Husker-senior-Mark-Foelbaek-wins-the-Nebraska-Open
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Hvem skulle være med i din yndlings 4-bold? 

Det skal Tiger Woods, Rasmus (det siger han jeg skal sige…), og Barack Obama  

 

Se eller gense det forløsende øjeblik på Campany Day 2020: 

https://www.facebook.com/henrikjuul.andreasen.1/videos/936593193504876 

 

 

 

 

Golfsimulator – projektplan 
 

Status på projektet er i skrivende stund, at vi venter på at få byggetilladelsen. Projektplanens start-

sluttider, kritisk vej m.m. er på plads, men er afhængige af, hvornår vi får tilladelsen. Der er nu 

etableret projektorganisationen, som består af en styregruppe og projektgruppe. 

 

Styregruppen 

Henrik Juul 

Rasmus B. Norup 

Frans Andersen 

 

Projektgruppen 

Karsten Kristiansen 

Erling  Askjær 

Erling  Svarrer 

Gudmund Skovbjerg 

+ Ad hoc medlemmer 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/henrikjuul.andreasen.1/videos/936593193504876
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Kvindegolf – tapas – rosé  
 

I foråret præsenterede Jelling Golfklub et nyt golfkoncept for 

kvinder, og programmets pladser blev hurtigt fyldt op.  
 

Forløbet har en varighed på ca. 2,5 måned med en ugentlig fast aften, hvor der over 3 timer hver 

gang har været en times træning ved cheftræneren og en elitespiller, hvorefter der har været 

forskellige aktiviteter til understøttelse af selve golfen og til opbygning af et fællesskab de ca. 20 

kvinder og Ladies Section (LS).  Under træningen har kvinderne været igennem jernslag, drives, 

putning og bunkerspil. Alt har skullet læres – lige fra greb og stands til spil fra tee til green. 

Ud over interessen for at lære at spille golf har nærvær og fællesskab været nøgleord, hvorfor der 

hver gang har været en anden aktivitet end lige golf. Det har været tiltag som golffitness og 

golfyoga ved LS Fysioterapi, foredraget ’Nutidens Amazoner’ ved Heidi Møller, modeshow ved Ny 

Mundering og Baunegolf, vinsmagning og tapas ved SuperBrugsen Jelling. 

Tre af deltagerne i projektet fremhæver, at det har været et rigtig godt forløb. Som en af dem 

udtrykker det, så har fællesskabet været vigtigt fra dag ét. Man kendte ikke nogen, og nu kender 

man 19 andre nybegyndere samt 6-7 spillere fra Ladies Section. En anden giver udtryk for, at det er 

godt, at man som nybegynder også kan deltage i de øvrige begynderhold i klubben. 

Samstemmende fremhæves det, at man som helt ny i klubben føler sig velkommen fra første dag. 

De ca. 10 gange, hvor forløbet har kørt, har spillere fra Ladies Section fra Jelling Golfklub bidraget 

under træningen og ved de efterfølgende aktiviteter. Dette har været en stor gevinst for både de 

nye spillere som de etablerede spillere fra Ladies Section, der er allerede etableret et godt 

fællesskab.  

… Vi er særdeles glade for, at vores koncept appellerer så godt til målgruppen, og at 

frivillige fra Ladies Section sammen med vores cheftræner leder forløbet. Vores 

samarbejde med aktører i lokalområdet, som har været parate til at medvirke, har 

været med til at gøre programmet til et tilløbsstykke. Flere af vores kvindelige spillere 

har med et smil øjet udtrykt, at et sådant forløb ville de rigtig gerne selv have været en 

del af. 

… Vi forventer at gentage forløbet til næste forår, da det er rigtig vigtigt for os at bevare 

en klub i balance med både mænd og kvinder – unge og ældre. Her har vi fundet et 

koncept, der virkelig appellerer til kvinderne på samme måde som fx vores golf med 

Ældre Sagen gør for seniorerne, siger bestyrelsesformand Henrik Juul. 

 

Vice Captain i Ladies Section Kirsten Meisner fortæller, at nye klubmedlemmer ofte spiller videre i 

det netværk, de har etableret under prøveforløbet, og i den forbindelse er Ladies Section det rette 

sted at fortsætte. Ladies Section er en klub-i-klubben, og vi har ikke et krav til et bestemt handicap 

for at være med.  
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Om Ladies Section – en klub-i-klubben 
Golfklubber har en lang tradition for at have Mens Section og Ladies Section, og det har Jelling 

Golfklub også. Det er afdelinger i klubben, som bl.a. har et sæsonprogram for deres medlemmer. 

Herudover har Jelling Golfklub også en aktiv Senior Section. 

 

 

 

Formålene for Ladies Section i Jelling Golfklub er:  

- at kombinere golfspillet med det kammeratlige samvær 

- at dygtiggøre og udvikle golfspillere uanset om man er øvede eller nye spillere 

- at diskutere golf- og etiketteregler og øge ens viden herom. 

Et spændende sæsonprogram byder på turneringer, udflugter til venskabsklubber, turneringer der 

støtter velgørende formål, ligesom fællesspisning efter runderne er en del af fællesskabet. 
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Tips til vores nye medlemmer … 
Medlemsskab, mentorordning, turen på 18 huller-banen og gratis1  

træning 
 

Vi har samlet en god håndfuld tips vores nye medlemmer med banetilladelse. Her kommer to af 

dem. Senere i bladet har vi også lidt med om undervisning og overgangen til andet 

klubmedlemskab. 

Mentorordning 
I Jelling Golfklub har vi erfaret, at overgangen fra begyndermiljøet på Par-3 banen (Bové-banen), 

til spil på 18-hullers banen, hvor man står mere eller mindre på egne ben, godt kan virke overvæl-

dende, en smule uoverskueligt og måske lidt ensomt og vi ved, at flere føler sig pressede. Vi har 

været turen igennem, og de fleste husker den og hjælper jer gerne på turen.  

For at gøre overgangen smidig og samtidig give dig en hjælpende hånd med klublivet, har vi 

etableret en mentorordning, som kan hjælpe den nye golfspiller godt i gang på 18-hullers banen, 

også selv om I fx spiller 9 huller til at starte med.   

Alle golfspillere er forskellige og har forskellige behov. Nogle har allerede et netværk i klubben, og 

dermed nogle at spille med, andre kender måske knap så mange, nogen vil gerne spille på hver-

dage, andre i weekenden osv. En mentor kan hjælpe med forskellige ting, alt efter dit behov, ek-

sempelvis: 

• Tage dig med på en runde på 18-hullers banen og give dig gode fif til, hvordan de en-

kelte huller skal spilles 

• Introducere dig til andre golfspillere, hvis du mangler nogen at spille med. 

• Inducere dig til Onsdagsmatchen, der er en turnering målrettet spillere med handicap 

over 36. I denne sæson spilles der også en Mandagsmatch i dagtimerne for +37 hcp 

(næste gang 12. juli) 

• Introducere dig til klubbens andre sections, fx Ladies Section, Mens Section eller Senior-

klubben. 

Vi anbefaler, at du gør brug af tilbuddet, og du forpligter dig ikke til faste aftaler med din mentor. 

 

Et par gode råd når du giver dig ud på 18-hullers banen 
Du har allerede erfaret, at golf godt kan tage lang tid. Derfor har vi i begyndertræningen lagt 

meget vægt på at udnytte tiden rigtigt på banen. For en ny golfspiller vil en 9-hullers runde ofte 

tage mellem 3 og 3½ time. Vi anbefaler derfor at man, til at starte med, kun spiller 9 huller (enten 

for- eller bag-9), indtil man kan spille 9 huller på ca. 2½ time, da det ellers kan blive en meget lang 

runde. Det står dig naturligvis frit for, men vælger du at spille 18, er en flaske vand og en madpakke 

en rigtig god ide.  

Ligesom i trafikken er der tidspunkter på golfbanen, hvor der er flere på banen end andre. Lørdag 

og søndag formiddage er der ofte mange spillere på banen, mens der typisk ikke er så mange på 

banen fredag, lørdag og søndag efter kl. 1500. Det kan være en god idé at starte ud med at spille 

på tidspunkter hvor der ikke er så mange på banen, da det kan virke stressende, hvis man oplever 

at man hele tiden skal lukke hurtigere spillende bolde igennem. I Golfbox kan du se hvor mange 

tider der er bookede (fremgår med gule, røde og blå markeringer). På grå markeringer kan du ikke 

booke, det er typisk turneringstider. 

 

1 For fuldtidsmedlemmer 
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Eksemplet denne søndag er præget af sommertorden, hvor vi ikke må spille og kraftigt regnvejr. I tilfælde af 

torden er der lynskure på hul 11/12 og hul 17. 

 

Appel til vores erfarne spillere:  
Vær opmærksomme på nye spillere på banen – også når I booker jer efter en gruppe, hvor I kan 

se på handicappet, at det er nye på banen.  

Vær hjælpsomme og forstående og tag godt imod vores nye spillere. 
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Nyt fra Ladies Section 
Ladies Section spiller tre udenbys klubber i juni 
 

I juni har vi spillet 5 gange i LS, hvoraf 3 gange har været udenbys.  8. juni spillede vi venskabsmatch 

i Hedensted. Selv om to Jelling-spillere kom ind med 40 points, var det desværre ikke nok til at få 

vores navn på pokalen i 2021. Revanche venter i Jelling i 2022. 

 

12. juni var 19 spillere fra Ladies Section på udflugt til Juelsminde: 

Dejligt vejr med en frisk vind, en flot bane med udsigt til Æbelø 

og Fyn, skrånende fairways og udfordrende greens; rammen 

var sat til en dejlig lørdag med hyggeligt samvær. Lidt 

virkelighed fra runden: En spiller kom dårligt fra start ved på hul 

3 at slå en spritny bold i vandet. En ny bold blev fundet frem fra 

baggen for desværre at gå i vandet på hul 5. Spilleren mente, 

at nu kunne det være nok med nye bolde og tog en brugt, 

lettere skrammet bold. Det viste sig at være en god disposition, 

for herefter gik det rigtig godt. Sådan er golf så fantastisk. 

Sponsor var EDC Tørring samt Nybolig - stor tak hertil.  

 

15. juni blev der spillet Pink 

Cup i Jelling med forhøjet 

matchfee, som i en god 

sags tjeneste ubeskåret går 

til Kræftens bekæmpelse. En 

festlig spillerunde med pink som den dominerende farve i 

tøjvalget og pinke balloner på trolleys. Der kom sammenlagt 

8610 kr. ind i matchfee samt lotteri. 

 

Om Pink Cup 

Pink Cup – golf for brystkræftsagen er en landsdækkende aktivitet, 

som Kræftens Bekæmpelse hvert år opfordrer til at deltage i. LS 

spiller Pink Cup hver sæson. 
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Skovtroldematch i Brande 
22. juni spilles Skovtroldmatch i Brande - en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi spiller mod 

LS fra Give og Brande. Vi kæmper om, hvor Skovtrolden skal stå det kommende år. Skovtrolden har 

stået i Jelling de sidste to år. 

LS slutter første halvdel af sæsonen af på hjemmebane d. 29. juni.  

  

Ladies Section spiller som noget nyt også i juli  
Efter ønske fra kvinderne i LS spiller vi også i juli. Alle kvindelige medlemmer kan spille med. 

Matchfee er 30 kr. Der er ingen fællesspisning i denne måned. Fra bestyrelsens side i LS håber vi, at 

mange har tid og lyst til at være med i dette nye tiltag. 

 

Ladies Section efter sommerferien 
Der sker mange spændende ting i Ladies Section, således også i august og september, hvor vi  

spiller i Jelling med forskellige spilleformer i fokus; ex. texas scramble, gul bold. Desuden er der 

udflugt 12. september. 
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Fliserens, ukrudt og nye askebægre 
Flisebelægningen før- og efter 
  

  

 

 

En af juni måneds større vedligeholdelsesopgaver omkring klubhuset har været at rense fuger og 

fliser. Tidligere har frivillige ligget på knæene og renset hele fliseområdet. Det er et hårdt og stort 

arbejde. I år har vi gjort det anderledes – der er indgået et flerårigt samarbejde med Facade-

Rens.dk om at afrense, imprægnere og vedligeholde vores flisearealer. 

Over et par dage blev der renset, spulet og imprægneret efterfulgt af påkørsel af fint sand til 

opfyldning af fugerne. Du har måske allerede set, hvor pænt det er blevet … selv om vi stadig fylder 

fugerne her og der. 

 

Så fin en flisebelægning fik hurtigt nogle til også at sætte lugning under bøgehækkene og på 

parkeringsplads i gang. Så forleden var et hold i gang, og det var en hård omgang at få luget. 

Størstedelen står nu indbydende og flot. Tak til de frivillige, der tog endnu en tørn. Det er siden 

besluttet, at klubben indkøber flere græsbrændere for at lette arbejdet, men de erstatter ikke helt 

den næste arbejdsdag. 

 

Har du set de nye askebægre?  
I stedet for de tidligere askbægre med sand, er der nu opsat nye rundt 

omkring på bygninger og træningsanlæg. 

Brug dem og hjælp med at holde vores arealer pæne.  
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Året rundt på banen 
Banestatus 
 

Der er kommet rigtig godt gang i væksten, og vi løber stærkt i keepergården for at komme over 

alle vores arealer. Helt overordnet performer vores arealer godt og mange af de vinterskader, der 

har været er ved at være lukket af væksten. Vi har desværre haft lidt forskellige nedbrud på 

maskiner og vandingsanlæg som gør, at vi ikke helt kommer i mål med nogle af plejeopgaverne 

her i juni. Vi har været ude at vertikalskære greens og efterså dem - samme proces ville vi gerne 

have givet vores teesteder, men det er udsat.  

 

Vi har været ramt af, at vores styringssystem til vores vandingsanlæg er brudt sammen, så vi ikke 

har kunnet vande om natten. Vi har derfor været nødsaget til at bruge en mand på manuel 

vanding af vores greens i dagtimerne og den ressource er gået fra klipningen. Derudover har vores 

semiroughklipper haft mekanisk fejl og holdt stille i over en uge, hvorfor vi har klippet med en noget 

mindre klipper og deraf ekstra tidsforbrug. Det er baggrunden for, at vi desværre ikke er kommet i 

mål med eksempelvis udbedring nede ved søen på hul 15 og andre af de lidt mere intensive 

plejeopgaver som luftning af teesteder og greens.  

 

Vi går ind i en periode, hvor vores 2 elever skiftevis skal på skole, og der skal også afholdes 

sommerferie i keepergården - i juni/juli/august vil vi derfor være ramt på bemandingen. Der vil 

derfor ikke være tid til ekstraordinære opgaver, da al vores tid bruges på græsklipning. 
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Fortsæt din golfundervisning …tips til 

vores nye spillere 
Gratis træning for fuldtidsmedlemmer med handicap over 36 
Udover mentorordningen tilbyder klubben også gratis holdtræning for fuldtidsmedlemmer med 

handicap over 36, også kaldet +37 træning (du starter i handicap 54). Træningen gennemføres 

næsten på samme måde, som du kender fra begyndertræningen og holdene har ca. 10 deltagere, 

men kan varierere. Træningen gennemføres af cheftræneren eller assistenttræneren – Rasmus og 

Mark – som allerede kender. Du booker dig på i Golfbox. I Golfbox kan se, hvilket tema, 

træningslektionerne har. Det vil sige, du booker dig på det tema, du har mest behov for at træne.  

Det er vores erfaring, at det er en god ide at fortsætte med tage undervisning, selv om man har 

fået banetilladelse. Derudover vil du også til holdtræningen møde andre golfspillere på 

nogenlunde samme niveau som dig selv, så det er også et godt sted at opbygge et netværk. 

 

Log på Golfbox 

Vælg Kurser i den grønne fane til højre, vælg træner eller alle trænere, vælg kursus, se beskrivelsen 

ved at trykket på den grå infobox i, tilmeld dig.  

Din golfbox-forside ser nogenlunde sådan ud:  
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Vælg Kurser, vælg næst træner eller vælg alle trænere 

 
Vælg dernæst kursus: her er + 37 basis Bunker er valgt 

 

 

 
Tryk på i og få lidt mere information som fx:  vælg herefter dato og tilmeld dig.  

 

 

Du får en bekræftelse på mail, og dagen før kurset får du en reminder, som en lille service. Vi glæder 

os til se til træning igen. 
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Eliten med succes på hjemmebanen 
 

Eliteholdene spillede hjemme lørdag og søndag den 19. og 20. juni. Banen stod rigtigt flot 

med hurtige greens, og det udnyttede hjemmeholdet rigtig flot. 

 

Førsteholdet i 3. division mødte lørdag topholdet Steensballegård og måtte trods mange 

gode slag indkassere et nederlag på 9-3. Kun foursomen med Mark Følbæk og Jonathan 

Dyrberg vandt.  

Søndag gik det derimod Jellings vej med en sejr på 8-4 over Ikast-Tullamore. Mark og 

Jonathan vandt igen stort, og blev denne gang suppleret af den anden foursome med 

Kasper Arens og Marcus Frandsen. Nicki Rye Schou fik samtidig vundet de sidste huller og 

vandt sin match, så resultatet 

blev 8-4 til Jelling. 

Holdet er nu meget tæt på at 

være sikret endnu en sæson i 

tredjedivision inden den sidste 

spilleweekend. 

 

4. divisionsholdet fik et stort 

uventet comeback på 

hjemmebanen efter en hel 

håbløs indsats i de første 

kampe. Lørdag blev Brande 

slået knebent med 6,5-5,5 og søndag gik det ud over Hedensted med 8-4. Christian Gregers 

vandt begge sine foursomes med hhv. Lars Gilje lørdag og Kristian Seest søndag. Jesper 

Dupont og Rune Asmund Sørensen delte deres foursome lørdag og vandt søndag. I 

singlerne blev Jan Karup den store pointsluger med flotte sejre begge dage. 

Alle hold i puljen har herefter 4 point og det er helt åbent, hvem der rykker op og ned. 

 

Kvalifikationsrækkeholdet var noget ramt af afbud, men trods mange debutanter gjorde 

de det rigtigt godt. Lørdag blev det til en 7-5 sejr over Brande. Her vandt holdkaptajn Kristian 

Rosendal og Bo Gilje deres singler, mens den helt uprøvede foursome med Johnny Møller 

og Anders Madsen kørte en sejr hjem på 18. hul ved at dele hullet i med 9'er!  

Søndag tabte holdet 10-2 til Ikast-Tullamore. Her stod Anders Norup for den eneste sejr.  

 

De to sidste runder spilles den 21. og 22. august med hjemmebane om lørdagen.  
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Shoppen 
 

Logo beklædning 
Vi har fået et stort udvalg hjem af klublogo 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. 
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Tillykke til nye golfspillere 

 
Vi siger tillykke med veloverstået golfuddannelse og erhvervelsen af spilleret til den store bane til 

følgende nye golfspillere i Jelling Golfklub. 

 

Lars Maach Hansen 

Annette Knudsen 

Anders Knudsen 

Minella Andersen 

Elin Bjerrum 

Palle Justesen 

Michael Kristensen 

Anja E.F. Kristensen 

Rasmus Ethelbær Sørensen Hjort 

Michael Brandt Lassen 

Bo Mikkelsen 

Ove Rasmussen 

Peter Bjerrum 

Tine Lomholt 

Heidi Kristine Møller 

Mayurachar Hestbech 

Lars Poul Christensen 

Laura Secher 

Jakob Kristensen 

Frederik Friis Kristensen 

Erik Grønfeldt 

Anne-Grethe Westh 

Rasmus Brandt Lassen 

Cammilla Bie 

Anja E.F. Kristensen 

Cathrine  Jensen 

Lars  Mortensen 

 

Stort tillykke og velkommen i klubben. 
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 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Næste udgave af Medlemsnyt 

 

 

 

 

Det sker i  juli og august 
 

Billig Måned med 100,- greenfee       Hele juli 

Company Day                                    6. august* 

Alke Matchen                                   20. august* 

Klubmesterskaberne                   28-29. august* 

*Arrangementer kan kun gennemføres under forudsætning af, at 

Covid-19 restriktioner tillader det.  

 

 

 

Næste nyhedsbrev er planlagt til at udkomme i august  

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

Vi forventer fremover følgende udgivelsesplan: 

Medlemsnyt: Marts, April, Maj, Sommernummer (juni/juli), August, Efterårsnummer 

(september/oktober), Årets slutning (November/December), Årets begyndelse 

(jan/feb). Midtvejsnyhedsbreve benyttes ind i mellem.  

 

 

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

