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VELKOMMEN 
TIL Dejbjerg Golf Klub
Al begyndelse er svær, men…

I begynderudvalget vil vi gøre vort bedste for at hjælpe dig i gang med golfspillet.

Vort mål er:

•	 At nye medlemmer føler sig godt modtaget i klubben.
•	 At nye medlemmer under prøvemedlemsskabet opnår de færdigheder, som 

efter vor opfattelse er nødvendige for gode oplevelser på golfbanen – både 
som spiller og medspiller.

•	 At fastholde prøvemedlemmet, som fast medlem efter prøvemedlemsskabets 
udløb. 

Hvis du er i tvivl, eller hvis der skulle opstå problemer, er du altid velkommen til at 
kontakte os i begynderudvalget, træneren eller sekretariatet.

På de følgende sider vil du kunne få information om, hvordan din første tid i 
Dejbjerg Golf Klub kan forløbe, herunder vil give dig mulighed for at komme til at 
spille ”rigtig” golf, samt andre nyttige informationer om Dejbjerg Golf Klub.
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Hvad er et prøvemedlemsskab?

Et prøvemedlemskab er et midlertidigt 3 mdr. medlemsskab af Dejbjerg Golf 
Klub, hvor du kan se om det at spille golf er noget for dig.

Hvad indeholder et prøvemedlemsskab for voksne:

- 5 gruppelektioner á 60 min. 
 (i et indviduelt forløb konverteres gruppelektionerne til 
 5 lektioner a 25 min.)
- 2 individuelle lektioner hos klubbens træner.
- Ret til at benytte klubbens faciliteter.
- Gratis træningsbolde.
- Gratis brug af pay & play banen

Er du junior, så se på www.dejbjerggk.dk under klubben/junior.

Et prøvemedlemskab koster kr. 500,- 

Når du har betalt for dit prøvemedlemskab, vil du få tilsendt følgende:

- Begynder i Dejbjerg Golf Klub.
- Kontrolkort – som ALTID skal medbringes til træner og 
   begynderudvalgsarrangementer.
- Regelbog
- Pitchfork.
- Grønt bagmærke med medl.nr.

Prøvemedlemskab
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Klubbens baneanlæg består af en 18 hullers bane, 6 hullers pay & play 
bane, drivingrange, puttinggreen, indspilsområde med 2 greens og flere 
bunkers.

Drivingrange
Du må benytte klubbens drivingrange frit.

Puttinggreen
Du må benytte klubbens puttinggreen.

Indspilsgreen, øvebunker
Når træneren har givet tilladelse hertil.

6 hullers pay & play
Du må benytte klubbens pay & play. 

18 hullers banen
Når du har bestået prøven på 6 hullers pay & play banen og 
gennemgået teori 1, må du benytte 18 hullers banen ifølge en spiller 
med et registreret handicap på max. 36, mandage og onsdage før kl. 
16.00. Fredag hele dagen. Lørdage, søndage og helligdage efter kl. 
16.00.

Onsdage hvor du skal deltage i begynder 9 huls turnering, må du ikke 
spille den store bane. D.v.s. hvis begynder 9 huls turnering afvikles på 
hullerne 1-9, må du ikke spille hullerne 1-9 den samme dag.

Hvornår må jeg som 
prøvemedlem, benytte de 
forskellige banefaciliteter ?
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Bagmærket – er et plastik-mærke til at hænge synligt på dit golfudstyr, som 
bevis på, at du har ubetinget ret til at spille på den store bane.

Bagmærket udleveres af begynderudvalget når følgende er gennemført:
1. 5 lektioner hos klubbens træner, skal gennemføres inden praktiske  
 prøver!
2. Prøve på pay & play banen bestående af 2 runder á 6 huller, 
 med min. 20 point ialt.
3. Deltaget i 2 teoriaftner.
4. Bestået teoriprøve.
5. Opnået 15 point, i en begynder 9 huls turnering på stor bane. Samt
 deltaget i 3 begynder 9 huls turnering.

VIGTIGT:  HUSK KONTROLKORTET SKAL UNDERSKRIVES EFTER 
  HVERT AF OVENSTÅENDE.

Herudover har du mulighed for yderligere 2 individuelle træningslektioner, 
som skal være afviklet inden udgangen af sæsonen.

De 5 punkter har til formål, at lære dig de elementære golfregler, reglerne for 
spillets afvikling, hensynet til banen og etikette, samt praktiske færdigheder 
som gør det til en sjov og god oplevelse af spille golf.

Se datoer for teoriundervisning, teoriprøve, prøve på 6 hullers pay & play 
banen samt begynder 9 huls turnering på side side 10, 11 og 12.

Hvordan får jeg mit 
bagmærke
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Træningslektion
Prøvemedlemsskabet indeholder 5 + 2 træningslektioner som træner Johnny 
Streit står for. Det kan være en rigtig god ide at tilkøbe flere lektioner, så 
du får startet helt rigtigt. Det er altid nemmere at starte rigtigt end det er at 
lave om senere. 
En træningslektion varer 25 minutter. Priser på lektioner kan ses på Golfbox, 
hvor man også kan se de forskellige gruppelektioner og kurser der tilbydes.

Køb af udstyr
Golfudstyr skal passe til den der bruger det. Ligesom skostørrelser, så er der 
forskellige længder på golfudstyr, der er forskellige skaft typer der passer til 
forskellige mennesker.
Det anbefales, at du køber dit golfudstyr hos træneren, der kan give dig 
individuel vejledning med hensyn til køb af de mest hensigtsmæssige 
golfkøller m.v.

Rådgivning ved køb af brugt udstyr
Det anbefales, at inden du påtænker at købe udstyr enten brugt eller et an-
det sted, at få vejledning ved Johnny Streit, for at undgå, at du køber noget, 
som du ikke kan spille med. Du er meget velkommen til at komme ind med 
det brugte sæt du påtænker at købe, og så kan Johnny se, om det er noget 
du får glæde af.

Hvilken service får jeg hos 
træneren?



7

Hvad har jeg brug for af 
udstyr!

Du kan spille golf i det meste tøj, som du har i forvejen. Du skal have mu-
lighed for at bevæge dig i din påklædning. 
I Dejbjerg Golf Klub er den letteste sommerpåklædning shorts med ben og 
bluse med ærmer eller brede stropper.

Regntøj er lige som golfsko ikke 
tvingende nødvendigt, men meget 
fornuftig at anskaffe sig. 
Regntøj bruges selvføljelig i regnvej, men 
også som et vindtæt lag tøj yderst. 

Der laves regntøj i mange forskellig 
prisklasser til golf. Du vil helt sikkert kunne 
finde noget der passer til dig.

Golfsko har selvføljelig et godt greb i græs-
set når du skal slå og gå banen rundt. Men de vigtigste funktioner er komfort 
og at skoen er vandtæt. En runde golf er for de fleste 8-10 kilometer lang og 
tager godt 4 timer. Selv en almindelig morgen dug i sommerhalvåret vil ud-
fordre de fleste sko uden en vandtæt membran.

Køller og jern er selvføljelig også noget, som du skal bruge. Her i Dejbjerg Golf 
Klub, kan du leje eller købe udstyr med vejledning af en professionel træner. 
Kender du nogen, der spiller golf, har de sikkert noget udstyr, du kan låne.

Grebstykkelse, skaftes længde og flex skal passe til dig!

John Daly - USPGA spiller
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Der spilles golf, i næsten alt slags vejr. Kun i tordenvejr og når banen er uspillig 
f.eks. på grund af meget vand på greens, afbrydes spillet. 

Under en turnering er det turneringsledelsen, der afgør hvornår spillet suspen-
deres. 

Spiller du selv er det dit eget ansvar, at stoppe med at spille.

Det samme gælder for træningen hos Johnny Streit. Kan lektionen eller kurset 
gennemføres med et fornuftigt udbytte for deltagerne gennemføres den!
Kun ved tordenvejr eller rigtigt meget regn/vand, afbrydes undervisningen.

Der spilles golf i alt slags 
vejr!
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Lektioner bookes på nettet på www.dejbjerggk.dk 

Eller via www.golf.dk

Brug login muligheden i højre øverste hjørne.
Der logges ind med medlemsnummer 19-XXXX og tilsendt kode, som standard. 
Du kan ændre dit password hvis du ønsker det. Og på kontoret kan vi rette det, 
skulle du have glemt det!

Vælg lektioner eller kursus i venstre kolonne, og find den tid eller det 
kursus du ønsker at booke.

Booking af lektioner og 
kurser.
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05. april kl. 17.30 Hul 1-9

19. april kl. 18.00 Hul 1-9

03. maj kl. 18.00 Hul 10-18

17. maj kl. 18.00 Hul 10-18

31. maj kl. 18.00 Hul 1-9

14. juni kl. 18.00 Hul 1-9

21. juni kl. 18.00 Hul 10-18

28. juni kl. 18.00 Hul 10-18

02. august kl. 18.00 Hul 1-9

16. august kl. 18.00 Hul 1-9

30. august kl. 18.00 Hul 10-18

13. september kl. 17.30 Hul 10-18

20. september kl. 17.00 Hul 1-9

27. september kl. 17.00 Hul 1-9

30. september kl. 13.30 Hul 1-9 Afslutning

Tidspunktet angivet ovenfor er starttidspunktet for turneringen. Scorekort 
skal være afhentet senest 15 minutter før starttidspunktet. 15 minutter før 
mødes man på puttinggreenen, og herfra går man til det hul man skal 
begynde på. 
Afslutningsturneringen lørdag den 30. september kl. 13.30 med middag i 
klubhuset om aftenen. Speciel pris.

Tilmelding til begynderturneringer sker i Golfbox. 

Pris for deltagelse i turneringer
Betalingen for deltagelse i turnering kaldes for matchfee.
Begynderturnering på 18 huls banen  40 kr.

Pengene benyttes til at købe præmier for til aftenens turnering.

Der kan købes aftensmad ved at bestille på en seddel i turneringskontoret 
inden du går ud.
   

   HUSK AFTALTE PENGE. DET ER IKKE MULIGT AT 
   BETALE MED DANKORT ELLER LIGN.

Begynder 9 huls turnering 
2017
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05. april kl. 17.30

19. april kl. 18.00

03. maj kl. 18.00

17. maj kl. 18.00

31. maj kl. 18.00

14. juni kl. 18.00

21. juni kl. 18.00

28. juni kl. 18.00

02. august kl. 18.00

16. august kl. 18.00

30. august kl. 18.00

13. september kl. 17.30

20. september kl. 17.00

27. september kl. 17.00

Pay & Play bane prøver 2017

Ovenstående tidspunkter gælder for Pay & Play prøven.

Når du har haft min. 3 gruppelektion á 60 min. eller 3 individuelle lektioner 
samt deltaget i teori 1, må du tilmelde dig prøven på pay & play banen. 

Tilmelding til Pay & Play prøve er på opslagstavlen i kælderen.

Fremmøde og betaling senest 15 minnutter for starttidspunktet.

Pris for prøve på Pay & Play banen  25 kr.
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11. april Teori 1 tirsdag kl. 18.00 Villy Svinth
04. maj Teori 1 + 2 torsdag kl. 18.00 Bjarne G. Hansen
09. maj Teori 1 + 2 tirsdag kl. 18.00 Vagn Krogsgaard
13. juni Teori 1 + 2 tirsdag kl. 18.00 Bjarne G. Hansen
08. august Teori 1 + 2 tirsdag kl. 18.00 Villy Svinth
05. september Teori 1 + 2 tirsdag kl. 18.00 Vagn Krogsgaard

Der er p.t. planlagt at afholde teoriaften ovenstående tirsdage, dog er 4. maj 
en torsdag.

Villy Svinth, Bjarne G. Hansen og Vagn Krogsgaard står for 
teoriaftenerne, som foregår i klublokalet i kælderen.

HUSK at medbringe skriveværktøj.
Dette gælder i øvrigt også til begynderturneringerne, hvor der 
også skal medbringes markeringsmærker, bolde, tees og pitchfork.

Til Teori 1. HUSK at medbringe varmt tøj samt udesko, da noget af 
undervisningen foregår på banen.

HVORNÅR KAN DU TILMELDE DIG PRØVEN PÅ PAY & PLAY BANEN?

     

Teoriaftener i 2017



Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

Kontingentet forfalder til betaling 1. november og 1. april.

Priser for medlemskab mv.
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Priser for medlemskab m.v.

Kontingent
Senior     5.400 kr.
Studenter (26 – 30 år)   2.500 kr.
Ynglinge (19 - 25 år)   2.500 kr.
Juniorer       500 kr.
Passive medlemmer      460 kr.
Fjernmedlemmer   1.400 kr.
Flexmedlemmer   1.000 kr.

Andet
Skabsleje, store og små skabe    330 kr.
Skabsleje, specialskabe for elvogne    665 kr.
Garageleje til parkering scooter    865 kr.
Garageleje til parkering af golfbiler 1.120 kr.
Garageleje til parkering af elgolfbil 1.420 kr.
Rykkergebyr          75 kr.

Regnskabsår 
og restkontingent.
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Mentor

”Har du brug for en MENTOR?” 
Du kan få en mentor, hvis du selv 
ønsker en støtte under din udvikling 
som golfspiller i Dejbjerg Golf klub.
 
Fordele ved at få en mentor 
Du får en erfaren golfspiller, der kan 
støtte dig i at få øje på forskellige 
muligheder, du måske selv har over-
set samt lytter til dine spørgsmål og 
hjælper dig til at løse dem samt 
spille en runde golf, hvis du ønsker 
det. 

Hvordan får jeg en mentor 
Du skal først og fremmest sige, at du gerne vil have en mentor, det er et 
frivilligt tilbud.

Du kan henvende dig til golfklubbens daglige leder, eller du kan kontakte 
formanden for begynderudvalget. 

Hvis du kender en i klubben, som du ønsker skal være din mentor, kontakter vi 
vedkommende eller, hvis du ikke har nogen specielle ønsker, finder vi en 
mentor til dig og beder vedkommende kontakte dig for et møde. 

Mødet handler om at aftale en plan for fremtidig kontakter, så I begge er klar 
over hinandens forventninger og ønsker. 

På den måde kommer jeres mentorforhold til at passe præcis til jeres ønsker 
og behov. Der udveksles telefonnumre – aftales evt. træffetider og der 

udveksles email-adresser.
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Tirsdagsdamer:
Det er en klub for klubbens kvindelige medlemmer, hvor der spilles hver 
tirsdag.

Formiddag ledere:
Else Marie Lund  Ringkøbing tlf. 40 711 439
Kaja Rud Hansen Ringkøbing tlf. 22 868 833
Inna Sørensen  Ringkøbing tlf. 30 204 465
Aase Johansen  Videbæk tlf. 20 221 818

Der spilles 18 huller hver tirsdag kl. 9.30.
Der er ingen handicapbegrænsning.
Det koster 350 kr. at være med i denne klub.

Eftermiddag ledere:
Anne Maria Bartholin  Lem  tlf. 40 211 444
Else K. Kristiansen Ringkøbing tlf. 29 848 318
Kirsten Simonsen  Lem  tlf. 21 791 536
Brita Højris Hansen  Skjern  tlf. 42 268 612

Der spilles 18 huller hver tirsdag enten kl. 13.30, kl. 14.30, kl. 15.00  kl. 16.00, kl. 
16.30 eller kl. 17.00
Der er ingen handicapbegrænsning.
Det koster 350 kr. om året at være med i denne klub.

Torsdagsherrer:
Det er en klub for klubbens mandlige medlemmer, hvor der spilles hver torsdag.
Ledere:

Bent G. Jensen  Lem  tlf. 25 172 487
Dan Lind Hansen  Skjern  tlf. 23 651 074
Keld Jensen  Skjern  tlf. 40 359 907
Peter Sørensen  Spjald  tlf. 22 407 568
Poul Rasmussen  Videbæk tlf. 29 883 187

Der spilles 18 huller hver torsdag. Der begyndes kl. 8.00, kl. 9.00, kl. 13.00, 
kl. 14.00, kl. 16.00 og kl. 17.00.
Der er ingen handicapbegrænsning.
Det koster 300 kr. om året at være med i denne klub.

Klubber i klubben.
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Begynderudvalget
Formand

Inger Marie Andersen
Herborgvej 26
6900 Skjern
Tlf. 22 216 473
Email: ingermarie64@gmail.com

Anette Black
Præstegårdsvej 53
6900 Skjern
Tlf. 21 385 970
Email: sodemor1963@hotmail.com

Bjarne G. Hansen
Drejøgade 17
6950 Ringkøbing
Tlf. 29 806 407
Email: bgh@fyrbo.dk

Bjarne Häggqvist
Kirkebyvej 82, Stauning
6900 Skjern
Tlf. 23 324 781
Email: bjarne@haggqvist.dk

Chris Black
Præstegårdsvej 53
6900 Skjern
Tlf. 40 170 692
Email: chris_black_585@hotmail.com

Grethe Holm Rasmussen
Hjelevej 3 J
6920 Videbæk
Tlf. 27 731 287
Email: Bedstemor.grethe@gmail.com

Jytte W. Hansen
Drejøgade 17
6950 Ringkøbing
Tlf. 61 779 847
Email: jwh@fyrbo.dk

Jørgen Lauritsen
Ganervej 1
6900 Skjern
Tlf. 40 736 241
Email: vhjl@skjern-net.dk



Vibeke Horn Lauritsen
Ganervej 1
6900 Skjern
Tlf. 26 731 931
Email: vhjl@skjern-net.dk

Villy Svinth
Tranebærvej 9
6920 Videbæk
Tlf. 61 332 582
Email: villysvinth@gmail.com

Margit Have Mikkelsen
Bardevej 20
6920 Videbæk
Tlf. 97 175 155
Email: margit.have@gmail.com

Mads Astrup
Hasselvej 11
6900 Skjern
Tlf. 29 285 010
Email: mads.astrup@post.tele.dk

Anne Grethe Nielsen
Bredgade 94
6940 Lem St.
Tlf. 21 778 948
Email: annegret@post.tele.dk 

Inger Nielsen
Klostervænget 1
6900 Skjern
Tlf. 20 159 397
Email: Ifnielse@post.tele.dk

Vagn Krogsgaard
Kærbyvej 16
6950 Ringkøbing
Tlf. 50 502 475
vagnkrogsgaard@msn.com

17
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Kontrolkort

Kontrolkortet skal du have med dig til træning, teori og begynder 9 huls 
turnering. For hver del du gennemgår, får du en underskrift af 
“underviseren”

Når kortet er helt udfyldt får du udleveret et bagmærke til frit spil på 18 
hullers banen.

DGU kort erhverves herefter ved at melde sig ind som medlem ved endt 
prøvemedlemsskab. 
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Drivingrangen eller i daglig tale træningsbanen, er åben alle ugens dage, fra 
tidlig morgen til sen aften.
Bolde samles op med boldopsamler og vaskes inden de ender i kassen i 
“Vaskehuset”.

Du har mulighed for både at slå fra måtter og fra græs. I venstre side af ran-
gen er der markeret et område hvorfra, der må slås fra græs.

Tag en spand og fyld den op. Nemmeste måde er at gøre lige som når man 
tager kartofler.  

Hæld boldene op i bakken foran måtten. Og slå så alle de bolde du ønsker. 

Når du er færdig sættes spanden med tilbage til “vaskehuset”.
Affald smides i skraldespandene eller tages med hjem.

Når der samles bolde, skal du være opmærksom på ikke at ramme traktoren. 
Har du ikke styr på dine bolde skal du vente til opsamlingen er færdig.

Vær opmærksom på at spillere fra hul 8 samt pay & play, kan komme til at slå 

bolde ind på rangen. Lad dem finde og spille deres bolde.

Drivingrange

Indspilsområder
Vest for klubhuset er puttinggreen, indspilsgreens og bunkers. 

Her skal du enten bruge dine egne bolde, eller låne bolde i kassen  for enden 
af bagrummet. 

Du skal selv samle bolde op på dette område. 
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Klubhus
Klubhuset er for alle medlemmer og gæster i klubben. I kælderen er der 
dame/herre omklædning.

Er restauranten ikke åben kan der trækkes øl, vand, varme drikke og slik i 
automaterne i foyeren.

I kælderen i klubhuset er der opslagstavler for de forskellige ”klubber i klub-
ben”.
Der er bl.a. også en opslagstavle for ”Kaniner”. Dette er begynderudvalgets 
opslagstavle. Her vil opslag vedrørende turneringspropositioner til begynder 9 
huls turneringer samt tilmeldingslister til teori og prøve på pay & play banen 
være slået op. Ligeledes vil der blive hængt en startliste op senest mandag 
aften inden begynder 9 huls turneringen om onsdagen. Denne bedes du 
kontrollere, samt bemærke hvilket hul du skal starte på, inden du går til 
turneringskontoret om onsdagen for at hente dit scorekort og betale 
matchfee.

I kælderen findes en lille opslagstavle med meddelelser fra bestyrelsen og en 
stor opslagstavle med opslag vedrørende turneringer arrangeret af klubben 
o.a.

  

Shop
Klubben driver selv shoppen. 

Vi har ikke købt hjem med arme og ben, men vi synes vi har et tilpas stort 
vareudbud. Har vi ikke det du søger kan vi med stor sandsynlighed skaffe det 
hjem!
I år vil vi også kunne fitte (tilpasse) udstyr fra Wilson, Mizuno og Titleist.
Shoppen er åben alle hverdage fra  09.00 - 17.00 og 
weekenden og hellligdage fra  12.00 - 14.00 
i sæsonen.

Klubben giver 5% til medlemmer på det totale varekøb til brug ved årets 
afslutning. 
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Dejbjerg Golf Restaurant

Hyggelig restaurant med udsigt over banen. Fra terrassen er der udsigt 
over hul 9 og 18.
A la carte menu og vel assorteret bar.

Åbningstider: Mandag - fredag 11.00 - solnedgang

Lørdag - søndag 11.00 - 18.00

Kontakt:

Tlf.: 52 601 919

restaurant@dejbjerggk.dk
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Drivingrange og
Pay & Play



Hanne Häggqvist
Daglig leder
Tlf. 9735 0009
Email kontor@dejbjerggk.dk

Johnny Streit
Træner
Tlf. 3071 9883
Email pro@dejbjerggk.dk

Kontakt

Dejbjerg Golf Klub - Letagervej 1 - 6900 Skjern - www.dejbjerggk.dk


