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Sensommeren, tårnfalkeunger og den 

røde glente 
 

Når roughen for et par uger siden stod flot og som et bølgehav i vinden selv om vi måtte lade 

bolden ligge der, blev nogle af os lidt nysgerrige på, hvilke græsarter vi så.  Chefkeeper Lars Gilje 

fortæller, at de primære græssorter i vores rough er rødsvingel og så forskellige rajgræsser – ja og 

så er der en masse andet og ”ukrudt” 😊 

Lars oplyser endvidere, at roughen ikke høstes i år – og årsagen hertil er, at dem der tidligere gjorde 

det ikke er interesseret i det længere pga. for dårlig kvalitet. For at spare udgiften på at få det knust 

vil vi selv til vinter forsøge med afbrænding af nogle af områderne, og selv slå det øvrige ned.  

 

 

Tårnfalken er tilbage igen 
Måske har du set dem … i fuglekassen i skovbrynet ved hul 8 kan vi igen 

i år nyde tårnfalkefamilien. Vi spillede forsigtigt forbi, mens ungerne fly-

vetrænede fra redekasse til kanten af søen, mens forældrene sendte 

kaldesignaler i baggrunden.  Det var en fantastisk oplevelse. Vi så helt 

sikkert tre unger på pinden og måske en fjerde i bag Og vi blev lidt be-

kymrede for de lidt aggressive måger. Hør falken her: https://dofba-

sen.dk/sound_proxy.php?mode=a&snd=03040.mp3grunden 

Kassen blev sat op for mere end 10 år siden, helt præcist hvornår lykke-

des det os ikke at finde ud af inden redaktionen måtte lukke. Der har 

ikke været set unger i kassen før i 2020 og fugleinteresserede glæder sig 

over, at vi nu igen i 2021 er vært for tårnfalkefamilien. 

Tårnfalken er en lille rovfugl, der kendes på sine spidse vinger og lange 

hale. Den har rødbrun overside og lys, spættet underside. Hannen har dog blågråt hoved og hale-

overside. Den ses gerne "musende" over åbne områder, hvor den med baskende vinger og ud-

spredt hale næsten står stille i luften, mens den spejder efter bytte på jorden. Kilde: dofbasen.dk 

 

Rød glente 
Tårnfalke er ikke sjældne, men det er den røde glente til gengæld. Og den har vi også fornøjelsen 

af på banen. Det er et særligt syn, når den med den lyreformede og let genkendelige hale elegant 

både svæver og blafrer over os. I begejstringen og forsøget på indfange denne elegante fugl på 

hul 2 – mistede jeg (red.) min bold i lavt græs – men strafpointene var hele synet værd. Vi har fået 

oplyst, at den røde glente yngler i Jelling Skov – derfor kan den også ses på et forholdsvist stort 

territorie. 

 

Faktaboks – rød glente  

Med sin lange, kløftede hale, de lange kontrastrige vinger og den rustrøde farve er den røde glente 

en smuk og iøjnefaldende rovfugl. Den er ca. 25 % større end musvågen. Den røde glente er en 

fantastisk flyver, der under fødesøgningen flyver ret lavt over jorden, hvor den ofte stopper op i 

luften, vender rundt og daler ned mod jorden for at undersøge et muligt bytteemne. Når den mar-

kerer sit redeterritorium kan den "hænge" i timevis som en drage over skoven, deraf dens engelske 

navn "kite". Kilde: dof.dk 

Tak til Michael Tolvard Pedersen for fakta om fuglene.  

Se videoen fra Bird Life Danmark: https://www.youtube.com/watch?v=3iswZ2MtY2Q 

https://dofbasen.dk/sound_proxy.php?mode=a&snd=03040.mp3grunden
https://dofbasen.dk/sound_proxy.php?mode=a&snd=03040.mp3grunden
https://www.youtube.com/watch?v=3iswZ2MtY2Q
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Formandens klumme 
 

En 30-årig klub er desværre kommet i reparationsalderen, 

og det er desværre sket uden at vi har været forberedt på 

dette med at få hensat reserver til disse udbedringer. Det er 

en alvorlig situation, som vi også havde lidt med om i sidste 

Medlemsnyt. Sidste år fik vi udskiftet stort set hele maskinpar-

ken og her hen over sommeren har vi fået nye septiktanke, 

boldopsamleren er blevet udskiftet og brøndboringsarbej-

det er blevet udført. Vi var heldige omkring, at der kom 

hjælp ’ovenfra’ med en ordentlig gang vand, hvilket red-

dede det meste af banen, og de enkelte tørkepletter på 

greens lever vi nok med. Økonomisk har det naturligvis væ-

ret noget af en udfordring, men vi har haft penge der var reserveret til afbetaling af nogle store 

rater på vores gæld til næste år. 

I skrivende stund har vi ikke en opgørelse over hvad den samlede pris bliver. Heldigvis har vi også 

haft virkelig god juli måned, hvor tiltaget med en ”pølse-pause” har vist sig som en rigtig god idé. 

Jeg vi gerne takke alle de frivillige, der bidrog til at vi kunne realisere den plan. 

Endvidere har vi haft en klar stigning i antallet af medlemmer, og det er naturligvis et sundhedstegn, 

der også kan mærkes på bundlinjen. I skrivende stund er vi meget tæt på at runde 900 medlemmer, 

og det er altså lettere at dække de fælles udgifter, når man er 900 frem for 850. 

Endelig var det muligt i juni at gennemføre generalforsamlingen. Referat og opdaterede vedtæg-

ter er lagt på hjemmesiden. Dermed starter også bestyrelsens arbejde med at udforme en ny for-

retningsplan, herunder de strategiske indsatsområder. 

Dette arbejde påbegynder vi i efteråret, da planen fra 

2017 er mere eller mindre realiseret. 

Sensommeren i klubben er startet, og mange af forårets 

prøvemedlemmer er kommet ud på banen andre er 

tæt på at være klar, turneringer står før døren, og den 

netop afsluttede Company Day kan du læse om andetsteds i bladet. Klubbens mangeårige sam-

arbejde med Ældre Sagen fortsætter i sensommeren med et hold på ni nye prøvemedlemmer. Vi 

har således nu rundet 90 prøvemedlemmer i år. Tak til alle de frivillige fra klubben, der er hjælpere 

på 3-par-banen efter træningen.   

Der ligger et stort arbejde i at arrangere og gennemføre turneringer, og jeg vil gerne opfordre jer 

alle til at deltage (se de kommende turneringer andetsteds i bladet). Netop det at spille sammen, 

konkurrere som hold og møde andre medlemmer i klubben er også at være medlem i Jelling Golf-

klub. Nogle gode timer på banen, fællesskab og socialt samvær ved ”hul 19” styrker relationer og 

venskaber. 

Jeg får nogle gange spørgsmålet om også nye medlemmer med spilleret kan være med? Og ja 

selvfølgelig. Lad turneringslederen vide, at du er ny i turneringssammenhæng, så tager de hensyn 

hertil, når hold m.m. planlægges.  

God fornøjelse på banen og i klublivet. 

 

 

 

 

 

 

… hold øje med turnerings-

kalenderen – det er sjovt at 

være med  
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Fra seneste bestyrelsesmøde 
 

I bestyrelsen kigger vi tilbage på en travl sommerperiode, der ligesom det danske sommer-

vejr har budt på både ”solskin” og ”byger”, set med bestyrelsens briller på. 

Afviklingen af billigmåneden, som er omtalt mere i detaljen andetsteds her i MedlemsNyt, 

er jo selvfølgelig den største solstrålehistorie. Takket være et godt og nytænkt koncept og 

en masse frivillige hjælpere har vi ikke bare skabt det bedste resultat i mands (Grethes) 

minde, men vi har også skabt rammerne for gode golfoplevelser fra en masse gæster, som 

forhåbentlig kommer igen til næste år. 

En anden solstrålehistorie er egentlig vores organisation, og organisering af de fastansatte, 

der virkelig har stået sin prøve hen over sommeren. På trods af et akut nedbrud på vores 

vandingsanlæg først på sommeren, skift af septiktank mm., så er meldingen fra både Lars 

Gilje og Rasmus Baun Norup, at de rent faktisk har kunnet holde sommerferie uden alt for 

mange opringninger, og at der faktisk var ”styr på det”, da de kom tilbage igen. Det kan 

kun lade sig gøre fordi medarbejdere og frivillige som har taget over, har været godt op-

lært, og at der har eksisteret huskelister og procesbeskrivelser for de vigtigste opgaver. Det 

kan vi godt tillade os at være stolte over. 

Af de positive historier skal også nævnes, at vi snart er i mål med at have rekrutteret de 45 

fuldtidsmedlemmer, som var målet for i år. Da vi stadig har mange prøvemedlemmer der 

er godt på vej, håber vi naturligvis at vi kommer væsentlig højere op end de 45. 

Så er der selvfølgelig også ”bygerne”, og meget a pro pos vand, så måtte vi i starten af juli 

iværksætte en akut vandboring, da den eksisterende pludseligt faldt sammen, og vi ikke 

længere kunne vande greens. Vi har ikke modtaget regningen endnu (vi er ikke færdige), 

men vi taler i størrelsesordenen 200.000-300.000. Det er heldigvis likviditet vi har, men det er 

penge vi hellere ville have brugt på andre ting. 

I bestyrelsen kommer vi de næste måneder til at analysere på konsekvenserne af de store 

ekstraudgifter vi har haft i år, særligt på brøndboring og septiktank. Derudover kommer vi 

også til at ofre noget økonomisk ”opmærksomhed” på vores vandingsanlæg, men det har 

vi ikke det fulde overblik over endnu. 

Det er bestyrelsens perspektiv, at vi kun meget nødigt vil skære yderligere i budgetterne, 

og bestyrelsens fokus vil derfor i overvejende grad være på at forøge klubbens indtjening 

(på andre områder end blot kontingentstigning), hvilket vi vil arbejde med hen over vinte-

ren.  

Det blev (igen) en lang fortælling om økonomi, men en sund økonomi er og bliver en for-

udsætning for at vi sammen kan drive og udvikle Jelling Golfklub. Det er vigtigt for bestyrel-

sen at understrege, at klubben, trods de store uforudsete udgifter i år, ikke er på vej i øko-

nomisk uføre; Jelling Golfklub har grundlæggende en sund og positiv drift. 
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Wiki-portræt af Niels Søby Løvendahl 
 

I serien med korte portrætter af bestyrelsens medlemmer hilser vi 

denne gang nærmere på Niels Søby Løvendahl. Niels blev valgt ind 

i bestyrelsen i 2020 og er næstformand. Niels er formand for rekrut-

teringsudvalget og facilitetsudvalget. Læs lidt mere om disse ud-

valgs formål og opgaver andet steds i bladet. 

 

Niels startede i Forsvaret i 1991, og har været der siden, idet han 

havde et længere afbræk hvor han bl.a. læste historie på Aarhus 

Universitet. Karrieren i hæren har bragt Niels lidt rundt i landet, så 

som Randers, Odense, Skive, Varde, Oksbøl og København, samt udsendelser til Bosnien (1998) og 

Afghanistan (2007 og 2011). Siden 2012 har Niels arbejdet i Karup, hvor han primært beskæftiger sig 

med anskaffelse af større materielsystemer til hæren, for eksempel artilleri og morterer. 

 

Både håndbold og særligt fodbold er de sportsgrene, Niels tidligere dyrkede, inden han i 2012 ka-

stede sig over golfsporten (medlem af Jelling Golfklub siden 2014). Begge Niels’ forældre var aktive 

i foreningslivet, og Niels startede selv som fodboldtræner mens han gik i gymnasiet, og har senere 

også trænet seniorhold. Niels har været formand for Jydsk Akademisk Idrætsforening – fodbold, i 

starten af 00’erne. 

 

Når Niels ikke slicer bolden out of bounds 

fra teestedet på hul 1, eller forbereder 

dagsorden til bestyrelsesmøder, bliver fri-

tiden brugt på familien, og et godt glas 

vin i ny og næ.  

 

Hvad er din største golfoplevelse? 

Som tilskuer har det helt klart været at 

overvære Made in Denmark i Silkeborg, 

hvor jeg fulgte Thomas Bjørn om lørdagen, mens han gik og hyggede sig på sin gamle hjemme-

bane. Som spiller har det nok været deltagelse i Ruder Cup med Men’s Section (i 2017 og 2018). 

Der var virkelig tænding på, og det var et sjovt format at spille.  

 

Hvor er den bedste bane? 

Jeg har nok ikke spillet ret mange baner sammenlignet med så mange andre, men Silkeborg synes 

jeg er superfed. Og så kan man jo gå ind i klubhuset og finde Rasmus på væggen over klubmestre, 

ved siden af prominente navne som Thomas Bjørn og Morten Ørum Madsen. 

 

Hvad er din yndlings 4-bold? 

Jeg har som sådan ikke nogen kendte, som jeg meget gerne vil prøve at spille med. Skulle jeg 

vælge, ville det nok være Thomas Bjørn, og så må jeg nok hellere tage min hustru og min søster 

med, da de ellers ville blive sure.  

 

 

 

 

 

 

 

Niels Søby Løvendahl 
 

Alder: 49 

Fra: Silkeborg 

Uddannelse: Officer i hæren (major) 

Beskæftigelse: Sagsbehandler i Forsvarskommandoen 

Civilstand: Gift med Jung, 1 dreng (Sebastian) på 5 år 

Adresse: Vejle 

Hcp: 22,9 
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Manageren har ordet 
 

Så er sommeren ved at være ovre, og den sidste del af sæsonen er i fuld 

gang. Hvor foråret altid står i undervisningens tegn, så er det i efteråret 

arrangementerne, der fylder.  

Sommeren har budt på stor aktivitet i klubben, og vores nye Cafe 9½ er 

blevet en succes. Her kan jeg ikke takke nok for alle de frivillige, der har 

hjulpet til at med at give medlemmer som gæster en varm velkomst i Jel-

ling Golfklub. Der er en fornøjelse at se alle de glade folk, der har opholdt 

sig omkring teltet sommeren over.  

Normalt nævner jeg ingen navne, 

MEN, Finn og Annie, jeg har altid grint 

lidt af, at I siger, at pensionister aldrig 

holder ferie. Det griner jeg aldrig af 

igen!!! Hvordan I hver dag har sørget 

for, at de frivillige er blevet sat ind i opgaverne, at Rema 1000 ikke løb tør for pølser osv. I har min 

respekt.  

I uge 31 afholdt vi vores Company Day, og det er et arrangement, der kræver mange frivillige timer 

i klubben, og jeg kan heller ikke her takke alle de frivillige nok for at hjælpe med at få dette stablet 

dette arrangement på benene.  

August måned er der altid travlt med diverse arrangementer og matcher, og vi forsøger at tilgodese 

alle medlemmer i forhold til banelukninger osv. Det vil selvfølgelig altid være nogen dette rammer 

mere end andre, men jeg synes, vi er nået i mål med ikke at få overbooket vores bane. Skulle du 

opleve dette er et problem, hører jeg gerne fra dig, så vil jeg forsøge at finde en løsning.  

August måned er også måneden vi afvikler klubmesterskaberne. Vi opfordrer alle til at deltage. 

Klubmesterskaberne gælder selvfølgelig om at finde klubmestrene i de forskellige rækker, men det 

gælder også om at hylde fællesskabet i klubben. Keeperne plejer at gøre lidt ekstra ud af banen, 

det gode vejr er bestilt, og det koster intet at deltage. Så få dig tilmeldt allerede nu.  

Som I nok alle ved havde vi et travlt forår med mange nye prøvemedlemmer. Efter sommerferien 

har vi igen plads til flere, og i samarbejde med Ældre Sagen har vi igen sagt velkommen til 12 nye 

golfere, som allerede er startet op. Derudover afholdt vi Spil med Dag søndag d. 15/8, hvor 15 med-

lemmer havde inviteret en gæst med ud og spille 9 huller. Vi håber at se nogle af dem igen i klub-

ben. Jeg kan i hvert fald kun anbefale at vi alle tager godt 

imod de nye ansigter i klubben.  

Det er altid dejligt at byde velkommen, men engang i 

mellem skal man også tage afsked eller i hvert fald sige 

på gensyn. Dette gælder også for Mark. Mark har hjulpet til med træningen hen over sommeren, 

og er nu vendt retur til Nebraska, hvor han tager hul på sit sidste år som studerende i USA. Jeg er 

sikker på der vil sidde mange JGK-medlemmer og følge dig, når du repræsenterer vores ”lille” klub 

her i det midtjyske. Tak for hjælpen Mark og på gensyn. 

 

 

 

 

 

 

 

Stor tak for hjælpen til Mark 

Stor tak til de frivillige, 

I gjorde det igen… 
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Cafe9½ - sommerboden ved hul 10 -  

 

Dette års sommerkoncept med ”forplejningsstop” ved hul 10 har været godt besøgt. Cafe 9½ har 

været et lille udflugtsmål for mange familier i sommerperioden, fra gæster på skovlegepladsen og 

gæstespillere og klubmedlemmer. 

Der er hakket rigtig mange løg, grillet rigtig mange pølser og varmet lige så mange brød. Finn & Co. 

har gjort en kæmpe indsats for at drive cafeen – og det i en tid hvor restauratører ellers ikke kan få 

nok arbejdskraft. 

Cafeen holdt åben i 40 dage med min. 2 frivillige hjælpere pr. dag – tusind, tusind tak til alle, der 

har medvirket og været klar til at servicere både gæster og medlemmer og hyggesludre lidt samt 

skabe en god oplevelse af værtskabet i Jelling Golfklub. 

Den lille pop-up besked i Golfbox, gav spillere information om at der var afsat 10 min. til et forplej-

ningsstop, og vi har indtryk af, at det fungerede – i hvert fald når vi var på besøg. 

Vi vil nu evaluere hele forløbet på forskellig vis sammen med Finn & Co. og nogle af deltagere, 

ligesom vi gerne vil se lidt på, hvor gæsterne kom fra m.m. Det vil vi gøre i løbet af august, og 

formålet hermed er at få en samlet vurdering og et beslutningsgrundlag for drøftelsen og tilrette-

læggelse af næste års sommerkoncept.  

Det endelige regnskab er helt ikke færdigt og tages med i den samlede evaluering. Vi kan dog 

godt fortælle, at vi ligger på et omsætningsniveau i teltet på omkring 58.000 kr. ex moms, hvorfra 

skal trækkes omkostninger til vareindkøb. 

Det samlede cafesalg i klubben i perioden har inkl. Cafe 9½ ligget på ca. 125.000 kr. De foregående 

år har ligget på hhv. 2020: 60.000, 2019: 93.000, 2018: 70.000.  

 

Lidt om udvalgene  
Facilitetsudvalgets formål er at stå for drift og vedligeholdelse af klubbens bygninger og områder 

omkring bygningerne, specielt omkring klubhus, keepergård og Driving Range. Tordenskure, toilet-

bygninger og broer er også omfattet. 

Udvalget ledes af Niels Søby Løvendahl, næstformand i bestyrelsen og har følgende deltagere: 

Karsten Kristiansen, Erling Svarrer, Anders Steenkjær, Ove Holm og Kurt Espesen 

 

Rekrutterings- og fastholdelsesudvalget er overordnet ansvarlig for at rekruttere flere medlemmer 

og fastholde dem vi har i golfklubben. Nye medlemmer skal sikres en overgang til et integreret med-

lem i klubben. 

Den arbejdende gruppe består i øjeblikket af Niels Søby Løvendahl (udvalgsformand), Leif Bo Geis-

ler (Begynderudvalgsformand), Rasmus Baun Norup og Joan Pape Rasmussen. 
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Reportage Company Day 2021 
 

I begyndelsen af august måned blev årets store Company Day afholdt i Jelling Golfklub. 

Forberedelserne havde været i gang længe, for klub og bane skulle stå ekstra flot, når 

værtskabet for Company Day tog imod gæster fredag 6. august 2021. Dagen hvor er-

hvervsliv og golfsporten mødes og spiller om vandrepokalen. Company Day har været af-

holdt siden 1999 i Jelling Golfklub. 

 

 

 

Vi deler her nogle af oplevelserne fra årets Company Day sat en smule kronologisk sammen efter 

emne og krydret med foto og ’hørt på banen’. 

 

Morgenmad og briefing 
Manager og cheftræner Rasmus Baun Norup bød velkommen og ud-

trykte personlig stor glæde ved at være tilbage som vært for Company 

Day, og fortsatte med briefing … og dagens særlige konkurrencer på 

par 3 hullerne m.fl.  

Bestyrelsesformand Henrik Juul takkede de mange hold for at være 

med og ønskede både holdet og den enkelte en god tur på Jelling 

Golfklubs bane. Gunstarten gik kl. 9:30 

Projektets ledere Manager Rasmus Baun Norup og Kurt Espesen står 

sammen med Arrangementsudvalget bag dagens arrangement sam-

men med en lang række frivillige. Forberedelserne havde ugen forinden 

været i fuld gang – og det er et erfarent hold med mange års erfaring, 

som også sørger for, at værtskabet drives professionelt. Kurt fortæller, at 

gæsternes bemærkninger går på beundringen for de mange frivillige 

hjælpere. At hjælperne havde smil på læberne, og viste en glæde og 

vilje til at gøre det bedste for gæsterne, så der var en god og positiv 

stemning.  

Pressevognen (Torben Kjær-Pedersen og Joan Pape) var på banen lige så længe som spillerne – 

men måtte dog også gå i læ for torden og regnbyger. Jelling Rejser med Campingvogn ved hul 3 

havde stillet et rejsegavekort på 75.000 kr. i udsigt til den første Hole in One på hullet. Vejret var fint 

og humøret strålende, da vi var forbi. Vi hørte senere, at flere hold ’testede’ hvor mange, der kunne 

stå i vognen, da det styrtede ned – det kunne ’mange’, og vi fik nogle gode jagthistorier, mens vi 

ventede på at regnen drev over, fortalte en af dem. 

Fakta om holdene Tak til dagens Sponsorer 

25 hold  

Virksomhedshold 

Kombi-virksomhedshold 

Private hold 

Gæster fra 18 forskellige klubber 

 

Skovdal Kro (morgenbuffet),  

Årstiderne (frugt),  

Cobra/Puma (vand),  

Jelling Radio (lydudstyr),  

Restaurant Vedelsborg (aftenmenu) 

Jelling Jagtrejser (Hole in one sponsor) 

Stotec (Hole in one sponsor) 

Baunegolf (Hole in one sponsor) 
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Hold, deltagere og moderigtig holdbeklædning   
Hold fra en række brancher og frivillige private havde tilmeldt hold fx Seidelin & Co. Det er en for-

nøjelse at private hold bakker op om arrangementet og deltager næsten hvert år.  I alt 96 deltagere 

var på banen – og nok næsten i alle aldre. Holdet fra Erhvervsparken Jelling, som vi mødte ved 

greenen på hul 8 havde tid til at sludre lidt med os. Og selv om vi jo har et tælle/scoresystem, havde 

holdet fundet en alternativ ’score’-form: ”Vi er 303 år tilsammen”, det må da give os nogle fordele”, 

grinede de. Humøret er højt, vi har det sjovt, og nu skal vi videre” 

Flere hold havde gjort meget ud at have holdtrøjer og logoer – i hvert fald var der mange flotte 

farver og trøjer at se til morgenbriefingen.  

 

De kvindelige frivillige hjælpere havde fået til opgave at kåre holdet med de flotteste trøjer. Ved 

kåringen var der begejstring over, at der var mange hold, der havde trøjer og i rigtig mange farver. 

Det afgørende blev, at vinderholdet havde valgt moderigtige farver, udvist en vis portion modig-

hed og selvtillid i valget og bare så supergodt ud i modeller fra Puma, lød det fra dommerkomiteen. 

Vinderen blev Baunegolf og pressevognen 

mødte dem ved hul 13.  Holdet var iført 

rosafarvede shorts og polobluse samt mint-

grøn sweater.  Her var en lille fest i gang på 

teestedet, hvor holdet nød den rosa Cava 

champagne, ghettoblasteren i baggen 

sørgede for musikken, cigarføringen var høj 

og festen fortsatte efter udslagene. Ved hul 

13 var der konkurrence om længste drive – 

vinderen blev Mark Følbæk…. Tror vi så et 

enkelt jern blive klasket tilbage i baggen, ik´ 

Rasmus 😉  

Kampånd kommer til udtryk på mange må-

der, og næsten hele følelsesregistret kunne 

aflæses ved greens og teesteder i løbet i dagen, men det var tydeligt, at Company Day er holde-

nes festdag. Tak fordi I lod os i pressebuggyen komme tæt på spillet og til en snak her og der. 

 

Banen 
Keeperne havde også et hold med på dagen. Og de havde haft travlt inden, fordi banen skulle 

stå så flot som muligt. Og det gjorde den. Der kom rigtig mange kommentarer i løbet af dagen om 

den flotte bane – og vi glemte alle udfordringerne med brøndboringen først i juli. 

JGK Keeperne spiller på hjemmebane og havde inviteret en 

gæst med fra Give Golfklub. Keeperne må gerne være stolte 

af den veltrimmede bane og flotte greens, de blev bemærket 

af flere gæster. Ved hul 8 fik vi en snak med LFL Consult: ” I har 

meget fine greens – og vi er godt vant fra The Scandina-

vian…” Vi troede egentlig ikke, at det var så stort og flot et set-

up”. 

 

 

Ved konkurrencen Kvit eller dobbelt – nærmest flaget ved hul 10 mødte vi EDC Mægler-holdet. 

”Der er penge på spil” lød det fra holdet, og en hurtig beslutning blev taget ”vi er med”. Daniel og 

Andreas passede denne konkurrence udstyret med målebånd og kikkert. 

Ved Pleasure Wines champagnebar, også ved hul 10, blev serveret Cava, og vi fik vi en kort snak 

med holdet fra Preben Jørgensen Huse, som dernæst slog ud fra hul 1. Vi var på arbejde, så vi må 

smage boblerne ved en anden lejlighed 😊 
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Løse køer på hul 14 og 15 blev en ekstra spændende oplevelse for nogen, endda et par gange i 

løbet af dagen, ligesom torden- og regnbyger prægede de sidste 3 huller. Der var dog en vis tilba-

geholdenhed hos de spillende for også at påtage sig roller som rigtige ’cowboys’. Tak til keeper 

Allan som hurtigt var på stedet, og fik fat på ejeren. Allan, som forsigtig kørte og ’næsten usynligt’ 

skubbede kreaturerne til side på banen, så spillerne og vi 

kunne komme forbi (og vi undgik voldsomme grimme spor 

på greenen, men ikke på fairway og semirough).  

 

Her skulle Seidelin & Co. slå ud, og pressevognen listede efter, 

mens flokken af kreaturer og kalve græssede mellem green 

og Åkandesøen (set fra teestedet). De er godt nok store.  Det 

blev en lige spændende nok tur. 

Nybolig (pokalindehaveren) hilste vi på ved hul 13: ”Det går 

rigtig godt for os. Kristian L. Seest har både lavet birdie på både hul 1 og hul 18”. Ja, det gik dem 

godt. For andet år i træk løb Nybolig med pokalen. 

 

Middag og præmieoverrækkelse 
Endnu engang havde mange frivillige havde pyntet og dækket op til festmiddag i Keepergården, 

hvor Restaurant Vedelsborg stod for en 3-retters menu, og Pleasure Wine havde udvalgt vine og 

gav en kort intro til druesort og området vinen kom fra. 

Inden desserten var der præmieoverrækkelse, hvor Jan Frandsen, Henrik Juul og Rasmus Baun No-

rup sørgede for, at de mange fine præmier fandt sine vindere. Turneringens vinder blev igen i år 

Nybolig, stort tillykke. 

En helt særlig oplevelse var det for ’os 

frivillige’ at blive hyldet med klapsalver 

fra alle gæsterne. 1000-tak. I stilhed var 

vi stolte over, at alt var gået så godt, 

og at ’vores’ klub kan præstere et så 

professionelt værtskab.  

Ved holdbordene blev dagens ople-

velser delt og genfortalt over desser-

ten, og stemningen var munter og fest-

lig. Aftenen sluttede først kl. 22:00 og 

de sidste forlod par 3 ved mørkets 

frembrud, hvor der blev konkurreret 

med en kølle i den ene hånd og en fla-

ske vin i den anden. Tak for denne 

gang. 

 

Erhvervsarrangementer og Company Day 
Frivillige og sponsorerne gør det muligt, og en række erhvervsarrangementer holdes i Jelling Golf-

klub. Skal vi danne naturflotte rammer for dit næste arrangement? Kontakt manager Rasmus Baun 

Norup på manager@jellingk.dk 

 

Company Day 2022 holdes 12. august – I kan tilmelde hold allerede nu. 

 

 

mailto:manager@jellingk.dk
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Junior Camp 
 

Mandag og tirsdag i uge 26 afviklede vi for første gang i 10 år en juniorlejr i Jelling Golfklub. 25 børn 

i alderen 3-15 år havde tilmeldt sig. Dagen startede med at forældre og børn stillede telte op på 

par 3 banen. Ca. halvdelen havde nemlig valgt at ville overnatte i golfklubben.  

Derefter blev der sagt farvel og programmet kunne gå i gang. De unge blev delt i 4 hold, hvor første 

opgave lød på at finde et passende navn til holdet. Dette resulterede i ”Team Girl Power”, ”Hold 

afstand”, ”Krykke Holdet” og ”Team Jern”. 

Holdene skulle i løbet af de 2 dage igennem forskellige øvelser på træningsbanen og par 3 banen, 

og var også oppe og spille lidt huller på den store bane. 

Tirsdag eftermiddag skulle det hele afgøres og der var spænding helt til 

det sidste.  

Mandag aften var forældre og søskende inviteret til grill og hygge i klub-

ben, aftenen blev rundet af med en omgang rundbold golf hvor børnene 

tabte knebent til forældrene. Mark Følbæk var den heldige vinder af 25 

børn der gerne ville give ham lidt vand. (Det lykkedes efter en lang kamp) 

Efter forældrene var taget hjem stod den på boldjagt i søer og skove på 

golfbanen, det viste sig dog hurtigt at selve turen derud i golfbiler var sjo-

vere end selve boldjagten. 

Generelt set var lejren en succes, og vi lover at der næste år også vil være 

en lejr i uge 26. Det er en fornøjelse at se børnene trives sammen og at 

venskaber bliver skabt.  

 

Mvh Juniorudvalget. 
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Samarbejdet med Ældresagen 
 

Klubbens mangeårige samarbejde med Ældre Sagen fører nu til, at det 10. hold er startet som be-

gynder/prøvemedlemmer. Det centrale i forløbet er selve træningen som Rasmus står for, og der 

trænes på samme måde og vilkår som klubbens øvrige begynderhold – blot ligger denne træning 

mandag fra kl. 9:00 og sigter mod at opnå spilleret i løbet af oktober.  

I lighed begyndertræningen i klubben er frivillige hjælpere parate, og de tager sig af spillet på 

øvebanen (par-3).  Tage J., Hans, Tage H. mfl. guider og hjælper spillerne – og efter hver trænings-

gang hygger gruppen sig med kaffe og kage.  

 

 

 

 

  

 

Nyt fra Ladies Section  
 

Ladies Section i juli måned og resten af sæsonen.  

Efter ønske fra kvinderne i LS har vi i juli som et nyt tiltag spillet golf om tirsdagen. Alle kvindelige 

medlemmer har haft mulighed for at spille med. Der har i gennemsnit været 13-14 spillere. Alt i alt 

en pæn tilslutning feriemåneden taget i betragtning. Ved sæsonafslutningen vil vi evaluere, om 

tiltaget skal gentages i 2022.  

Torsdag d. 19. august er Ladies Section inviteret til at spille med hos Men’s Section. 

I august og september spiller vi forskellige former for holdspil, som fx texas scramble og gul bold.  

Efterårets udflugt i Ladies Section d. 12. september går til Dejbjerg Golfklub. Tilmelding hertil via Golf 

Box.  

Kirsten Meisner 

  

 

  

VEJLE-JELLING 
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Nyt fra Men’s Section 
 

I JGK Men’s Section har de over tid bl.a. 

haft fokus på, at få flere af vores yngre 

JGK-medlemmer til at spille med, og 

prøve Men’s Section ”klub i klubben”. 

Det er en rigtig god mulighed for at 

vedligeholde sit golfspil, få noget soci-

alt med andre medlemmer end sine 

”normale” spillemakkere. 

 Der er også en mulighed for at net-

værke lidt (erhvervsmæssigt), samt evt. 

pleje sit konkurrencegen i den ugent-

lige match, og hen over sæsonen, i di-

verse spilformer og løbende konkurren-

cer. Der er de sidste par år indført en 

række tiltag, og ændret på det set-up 

der har været, for at vi kan gøre det 

muligt, men også mere tilpasset flest mulige medlemmer. 

Der er blevet lyttet til ønsker fra dem, som skal få både arbejde og familietid, til at passe sammen 

med tid til golf en torsdag eftermiddag/aften. Tiltag som; at man i sin tilmelding kan ønske tidlig/sen 

starttid (fx. ”jeg kan tidligst starte efter kl. 16.00”), eller evt. specifikt ønsker at gå i en bold med en 

bestemt spillemakker/netværke, at den efterfølgende spisning ikke længere er obligatorisk, men 

kan tilvælges/fravælges, alt efter om det passer ind. I år er et nyt tiltag konkret, at der ”kun” er 

fællesspisning efter ca. hver 2. match, og til øvrige matcher kan der forudbestilles sandwich ved 

tilmelding. 

Det har betydet større tilslutning til alle matcher, og det er nu altid hyggeligt at ”evaluere” runden, 

ude foran klubhuset uanset om det blot er til en øl/vand, eller der også er fælles spisning. Jeg har 

primært spillet med de seneste 3 sæsoner, og det er bl.a. blevet muligt på grund af de ændringer 

og tiltag som her er nævnt, for nu kan det bedre forenes arbejde og familien. 

Vi konkurrer, og der er selvfølgelig præmier til de dygtige (og/eller heldige 😊), uanset om man kan 

deltage i den efterfølgende spisning, eller er forhindret, får man sin præmie. Alt sammen bakket op 

af en række trofaste og gode sponsorerer. Deres støtte er vi virkelig taknemmelige for, og de er 

med til, at vi i Men’s Section kan tilbyde nye og spændende tiltag og arrangementer. I år har vi 

ydermere, med støtte fra Men’s Section og Middelfart Sparekasse, kunne tilbyde vores medlemmer 

i Men’s Section, at købe lækre poloer og tøjpakker fra Puma, til endog meget attraktive priser. 

Hvert år bliver sæsonen evalueret, og man forsøger at tilpasse og lytte til medlemmers ønsker, så 

Men’s Section er attraktivt for flest mulige mandlige JGK-medlemmer i alle aldersgrupper. For vi vil 

gerne have endnu flere yngre medlemmer, og inspiration til hvad der motiverer flest mulige i Jelling 

golfklub til at være med uanset alder. Har du lyst til at vide endnu mere, så læs mere på klubbens 

hjemmeside under fanen ”Medlemmer” – Men’s Section info. Du kan også tilmelde dig vores Face-

book gruppe – ”Men’s Section – Jelling golfklub”, som du er velkommen til at følge, uanset om du 

er indmeldt i Men’s Section eller ej. 

Mads Tornvig Andersen, JGK Men’s Section. 
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Året rundt på banen …  
 

Sommeren er ved at være gået, og vi har i keepergården haft diverse udfordringer – det kan I læse 

mere om andre steder i bladet. Det har gjort, at vi ikke har nået nogle af de intensive plejeopgaver, 

som vi plejer - især på vores greens og teesteder. Her i august måned vil vi se, om vi ikke kan ind-

hente noget af det forsømte.  

Vi starter med at dybdelufte vores greens i uge 32. og ef-

terfølgende kommer turen til teestederne. Hvorfor lufter 

vi? Inden vi lufter påfører vi greens et lag topdress – ca. 1 

tons rent sand pr. green. Dette er med til at reducere filt-

laget i greens. Vi lufter greens for at løsne jorden så luft-

indholdet i jorden øges, strukturen og den biologisk akti-

vitet bliver dermed bedre – og det vigtigste er, at rød-

derne får bedre adgang til ilt, nærringstoffer og vand. Ef-

ter luftningen vil sandet blive ”måttet” ned i hullerne, og 

dagene efter tromler vi greens.   

 

 

Proen har ordet… 
Træningen er i gang igen efter sommerferien. Juniorerne træner hver mandag fra kl. 17-18 og lør-

dag fra kl. 10-11(Kun under 10 år). Begynderne træner mandag fra 9-10 og onsdag fra 17-18. 

+37 træningerne ligger mandag fra kl. 10-11 og 20-21. 

Der vil ikke være træning om lørdagen det næste stykke tid, da Rasmus bliver nødt til at placere 

lidt flere timer i hverdagene i denne periode. (dette gælder ikke microgolfen) 

Rasmus har stadig ledige tider til privatlektioner, så har du brug for lidt hjælp til at få sluttet sæsonen 

af så book en tid.  

Vi venter stadig på byggetilladelse til det nye træningsstudio, men omkring uge 35 bliver den nye 

trackman leveret, så man allerede vil kunne 

booke undervisning på den derefter.  

Trackman gør det muligt at gøre træningerne 

mere visuelle, alt data omkring køllens bevægelse 

samt boldens længder og flugt vil blive synliggjort. 

Så står du og er tvivl om hvor langt du egentligt 

slå med dine forskellige jern, kan den fortælle det. 

Tag fat i Rasmus for yderligere info. 
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Har du styr på reglerne? 
 

I løbet af foråret fik vi tilbudt regel- og etikettekurser. Jan Frandsen 

tog os igennem strafområder, dropzoner, lokalregler m.m.  – og det 

kan være meget at holde at styr på.  

Der florerer en del lokalfortolkninger – som ikke er korrekte. Så har du 

styr på reglerne? 

Vi håber, at det i løbet af efteråret/vinteren bliver muligt at invitere 

til et par opfriskende (”rustfjerne-re-

gelkurser”) for alle i klubben. Det 

nye regelsæt har alle spillere fra 

2019 en godkendt teoriprøve i, men 

denne online-test kan tages alle. 

De fleste regelspørgsmål opstår på 

banen, og så jagter vi ’eksperterne’ 

for verificering, når vi kommer hjem 

i klubben.  

Formanden havde sneget sig med på kurset og supplerede med 

at give råd og vejledning om, hvilke apps, du kan gøre brug af og 

for samtidig at hilse på prøvemedlemmerne. 

Lokalreglerne finder du også hjemmesiden og i klubhuset. Tak til 

Jan Frandsen for gode kurser og tålmodigheden ift. de mange 

spørgsmål, når nyt stof skal læres, eller mindre regeldrøftelser skal 

opklares. 

 

 

 

Trim din golfform med Idræt i Dagti-

merne  
Også i dette efterår udbyder Vejle Idræt i Dagtimerne 

golf-gymnastik med Rasmus Baun Norup og Pernille. 

Tilmelding på:  

https://www.iidvejle.dk/idraet-for-alle/aktiviteter/ 

 

 

https://www.iidvejle.dk/idraet-for-alle/aktiviteter/
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Velkommen til vores nye medlemmer 
 

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

følgende nye golfspillere i Jelling Golfklub. 

 
 

Kian Roed Bruunsgaard 

Lone Fuhlendorff 

Klaus Iversen 

Jakob Krag Kristensen 

Ulla Kruse 

John Kunckel 

Else Marie Neimann Kunckel 

Inge Nielsen 

Thomas Nielsen 

Bøje Sørensen 

Gurli Sørensen 

Mathias Havn Sørensen 

Dorthe Lottrup Sørensen 

Lene Lund 

 

Stort tillykke og velkommen i klubben. 
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Næste udgave af Medlemsnyt 

 

 

Det sker i august og september 
 

Alke Matchen                                   20. august 

Klubmesterskaberne                   28-29. august 

Par turnering v/Baunegolf        18. September 

 

 

 

 

Næste nyhedsbrev er planlagt til at udkomme i oktober  

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 (sep-

tember/oktober), Årets slutning (November/December), Årets begyndelse (jan/feb). 

Midtvejsnyhedsbreve benyttes ind i mellem.  

 

 

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

