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Information til nye juniorer 
 

Vi har i Dejbjerg Golf Klub en velfungerende juniorafdeling, med et bredt udbud af aktiviteter, hvor 

du som medlem kan blive udfordret på det niveau, du selv ønsker. 

  

Alle fra 6 – 18 år kan være med. Vi har plads til både de, som vil have golf som 

hobby/fritidsinteresse, og de som ønsker at dyrke det på sportsligt plan. 

 

Som 6 - 9 årig har du mulighed for at begynde i bambiklubben. 

Som 10 - 18 årig kan du blive medlem af juniorafdelingen.  

 

Der er også mulighed for at bambier, i samarbejde med træner, kan rykke hurtigere over i 

juniorafdelingen! 

 

Du vil som nybegynder starte samen med de andre juniorer. Du vil få målrettet træning , til dit 

niveau. Så vi hurtigst muligt får en god golfspiller ud af dig, og du kan komme på den store bane. 

 

Der er planlagt et forløb, som ud over træningen også indeholder nogle prøver og test, som du 

skal kunne bestå, og til dette er der lavet en juniorfolder til hver enkelt nybegynder, så du kan følge 

med i, hvad du mangler for at få dit bagmærke. 

 

Træningen foregår for junior skiftevis tirsdage og onsdage og bambi hver anden søndag. 

 

Som junior har du mulighed for at deltage i mange forskellige turneringer både lokalt og på 

landsplan. 

 

I denne infofolder kan du på de følgende sider få information om, hvordan man kommer godt i 

gang som junior, træningstider for begyndere og øvede, aktiviteter for juniorer samt andre nyttige 

informationer om Dejbjerg Golf Klub.  

 

Søger du yderligere information, er du altid velkommen til at rette henvendelse til medlemmerne af 

juniorudvalget. 

 

 

 

Vi glæder os til en god sæson. 

 

Juniorudvalget, Dejbjerg Golf klub. 



 

Infofolder - Juniorafdelingen Side 3 
 

Prøver for nye juniorer 

 

Golf kan være en lidt indviklet sport - især lige i starten. 

 

Derfor vil vi prøve at gøre det mere klart, hvilke opgaver der ligger forud.  

Vi håber du kommer hurtigt ud og spille golf på den store bane, og det kan du, hvis du følger 

denne guide.  

 

Her er en liste over de ting du skal igennem, for at få lov til at spille på den store bane. 

 

1. Driving range prøven kan du tage hvornår det skal være. Du kan godt tage rød, gul og grøn 

prøve først. 

2. Rød prøve giver adgang til gul prøve.  

3. Gul prøve giver adgang til grøn prøve. 

4. Grøn prøve giver adgang til Par 3 bane prøven.  

5. Par 3 bane prøven giver dig adgang til fredagsmatcher og storbane prøven. 

6. Storbane prøven giver dig et bagmærke og mulighed for at spille på banen i følge med en 

voksen. 

 

VIGTIGT: HUSK JUNIORFOLDEREN SKAL KVITTERES AF JUNIORUDVALGET/TRÆNER 

EFTER HVERT AF OVENSTÅENDE PUNKTER ER BESTÅET. 

 

Du kan læse mere om prøverne i folderen du får udleveret af juniorudvalget. 

 

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte juniorudvalget. Du kan finde vore 

kontaktoplysningerne i denne folder eller på hjemmesiden http://www.dejbjerggk.dk/klubben/junior 

 

Op på hesten igen: 

 

Skulle en prøve gå galt, så får du chancen igen allerede ugen efter.  

 

Så er det bare at træne lidt mere, på det der kiksede, og så prøver man igen. Sådan er golf, man 

har altid en chance for at gøre det godt igen.  

 

Prøverne vil normalt blive afholdt i forbindelse med træningen, men ønsker du at komme til prøve 

på et andet tidspunkt, kan du kontakte en fra juniorudvalget. 
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Træner og træningstider 

Træner: 

I 2017 er træningen lagt i kyndige hænder hos vores træner, Johnny Streit. 

Træningstider: 

Juniorer: tirsdage eller onsdage fra  kl. 17:00 – 18:00 

Træningsopstart er onsdag den 5. april. 

 

Bambi træning: søndag fra kl. 10:30 – 12:00, hver anden uge. 

Træningsopstart er søndag den 7. maj. 

 

Regler for træningen: 

1. Tilmelding til træningen på www.golfbox.dk hver gang, så vi kan se hvem der kommer og 
derudfra tilrettelægge træningen bedst muligt.  

2. Se altid på www.golfbox.dk hvornår den næste træning er.  
3. Når du skal til træning så kig ind i shoppen, og hør hvor træningen er i dag.  
4. Ingen bukser der hænger, så man kan se underbukserne.  

Nogle gange er træning aflyst eller flyttet, se på www.golf.dk eller www.dejbjerggk.dk .  

Ingen træning på helligdage. 

Skal man låne udstyr til træningen, så kom i shoppen minimum 15 min. før. 

Prøver: 

1. Rød, gul, grøn, samt par 3 prøver, vil som udgangspunkt være efter aftale med træner eller 
juniorudvalg. 

2. Når ovenstående prøver er bestået, skal man deltage i 3 fredags matcher (9 huller), og score 
mindst 10 point på en af disse runder. 

3. Når du har gjort dette, så har du fortjent et bagmærke. Bagmærket kan afhentes på kontoret 
første hverdag efter godkendt prøve. 

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

juniorudvalget, træneren eller sekretariatet, Hanne Häggqvist, kontor@dejbjerggk.dk. 

 

Kontaktoplysninger til træner: 

Johnny Streit 

Mobil  30 71 98 83 

pro@dejbjerggk.dk 
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Hvornår må jeg benytte banen? 

 

Klubbens baneanlæg består af en 18 hullers bane, 6 hullers pay & play, drivingrange, 

puttinggreen, indspilsgreen og øvelsesbunker. 

 

Drivingrange: 

Du må benytte klubbens drivingrange frit, når du har betalt dit medlemskab. 

 

Puttinggreen: 

Du må benytte klubbens puttinggreen, når du har betalt dit medlemskab. 

 

Indspilsgreen, øvebunker: 

Når træneren har givet tilladelse hertil. 

 

6 hullers pay & play: 

Du må benytte klubbens pay & play, når du har betalt dit medlemskab. 

 

18 hullers banen: 

Før alle prøver er bestået: 

Når par 3 bane prøven er bestået, kan du i følgeskab med et medlem med min HCP 36 spille på 

den store bane på følgende ugedage og tidspunkter: 

 

Mandag og onsdag - før kl. 16:00 

Fredag – hele dagen 

Lørdag, søndag og helligdage – efter kl. 16:00 

 

Efter alle prøver er bestået: 

Når alle prøverne i juniorfolderen er bestået, og du deltaget i 3 fredags matcher, og scoret mindst 

10 point på en af disse runder, får du udleveret dit bagmærke, som giver dig adgang til den store 

bane på alle ugens dage. 

 

Bagmærke – er et plastik-mærke der altid skal hænge synligt på dit golfudstyr, som bevis på, at du 

har ubetinget ret til at spille på den store bane. 
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Aktivitetskalender 2017 

Intern aktiviteter i Dejbjerg Golf Klub      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredags match (9 huller) i Dejbjerg bliver spillet på fredage kl. 15:30, hvor vi mødes senest 15 

minutter før starttidspunktet på puttinggreenen. Alle medbringer eget scorekort, nybegyndere vil få 

vejledning af juniorudvalget i til udfyldelse af scorekort.  

 

Deltagelse i fredagsmatch sker ved at tilmelde sig via Golfbox på  www.golf.dk eller 

www.dejbjerggk.dk.  

 

Vil du gerne vide mere omkring, hvad Golfbox er og hvordan det anvendes, kan du altid tage fat i 

en fra Juniorudvalget.  

Aktivitetskalenderen kan findes på www.dejbjerggk.dk/klubben/junior  

http://www.golf.dk/
http://www.dejbjerggk.dk/
http://www.dejbjerggk.dk/
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Juniorlejr 

 

Juniorafdelingen i Dejbjerg Golf Klub afholder igen i år sin egen juniorlejr for klubbens egne junior 

medlemmer. I år afholdes den fra lørdag den 1. juli kl. 10.00 til søndag den 2. juli kl. 15.00. Det er 

med overnatning fra lørdag til søndag. 

 

Det er en meget social lejr, der har til formål at give juniorerne mulighed for at udvikle sig såvel 

sportslig som etikettemæssigt inden for golf, og samtidig opleve nogle aktive lejrdage med masser 

af golfspil og godt kammeratskab. 

 

Alle har mulighed for overnatning i telt eller campingvogn ved klubhuset. 

 

Mere information om juniorlejren og tilmelding senere. 

Turneringer 
 

Egne matcher: 

For juniorer der har bestået alle prøver eller kun mangler prøven til den store bane, vil vi igen i år 

afvikle interne matcher, både med en løbende 9 og 18 hullers turnering.  

Matcherne afvikles på fredage fra kl. 15:30, hvor man møder og afleverer et udfyldt scorekort 

senest kl. 15:15. (Spilledagene findes på aktivitetskalenderen) 

Tilmelding kan kun ske via golfbox 

Der vil være en starter, der sammensætter bolde og sender ud, derudover vil der være hjælpere til 

nybegyndere. 

Kredsturneringer: 

I distrikt 2, kreds vest, afholdes der hen over året en række kredsturneringer, som vi vil opfordre til 

at man også prøver at deltage i. Turneringerne er især for begynderne en rigtig god måde at 

komme i gang med lidt turneringsgolf, komme ud og spille på andre baner og ikke mindst at få 

knyttet bekendtskab til jævnaldrende spillere fra andre klubber.  

Juniorer der har bestået par 3 bane prøven kan deltage i kredsturneringer i distrikt 2.  

 

Turneringskalenderen fremgår af aktivitetskalenderen.  

 

Der spilles i 3 rækker efter følgende HCP: 

A-rækken: HCP +5 – 11,4 18 huller slagspil – netto 

B-rækken: HCP 11,5 – 26,4 18 huller stableford 

C-rækken: HCP 26,5 – 54,0 9 huller stableford 

Der kan max. deltage 15 spillere fra hver klub til hver turnering, så når tilmeldingerne åbner til de 

enkelte turneringer, så skal du ikke vente for længe med at tilmelde dig. www.distrikt2.dk 

http://www.distrikt2.dk/
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Junior Distrikts Tour (JDT): 

 

Denne distriktsturnering henvender sig til drenge med HCP 4-24, og piger med HCP 4-28. Der 

spilles 5 turneringer på forskellige baner efter tur, 3 turneringer før sommerferien og 2 turneringer 

efter sommerferien. 

Der spilles i 4 rækker, U14, U16, U19 og U22. Juniorudvalget udtager spillere til turneringen, hvor 

spillerne forpligter sig til at deltage i alle matcher. 

De 8 bedst placerede i U-19 og U-16 rækkerne efter 5 turneringer, har spillet sig til en plads på 

Distrikts-holdet, som spiller ”Super Cup” mod de andre distrikter i en ”Ryder-Cup” lignende 

turnering. Denne turnering vil blive afviklet i efterårsferien og på skift i distrikterne. 

For de 8 bedste U14 deltagere arrangerer distrikt 2 en golfweekend.  

 

Turneringsformen er slagspil med handicap (netto), dog er der præmie til bedste bruttoscore i hver 

række til hver turnering. Spilletider og sted vil blive meldt ud til de enkelte spillere. 

www.juniordistrikt2.dk 

 

Distriktsholdsturneringer: 

Der er tale om en holdspilsturnering med 3 spillere på holdet, det kan være nye spillere fra gang til 

gang, og turneringen henvender sig primært til nye spillere i klubben. Spilles som stableford og 

hulspilsturnering. 

Stablefordturneringen spilles over 9 huller og henvender sig til drenge og piger med HCP 37-72. 

Max. antal tildelte slag er 54. 

Hulspilsturneringen henvender sig til spillere med HCP 28-42 og spilles efter samme regler som 

DGU Juniorholdturnering. Deltagerne i denne turnering må ikke fylde 16 år i spilleåret, for pigernes 

vedkommende 17 år. www.juniordistrikt2.dk 

 

Junior Cup: 

Turneringen er en DGU turnering, der afvikles i 14 rækker (7 årgange for både piger og drenge). 

HCP max. 36. Se rækker under www.danskgolfunion.dk/turnering/juniorturneringer/aon-junior-

cup/raekker-og-etaper  

Der afvikles en klubkvalifikation, hvor den bedste fra hver række går videre til en distriktsfinale. 

Vinderne fra distriktsfinalerne går videre til den endelige landsfinale, og skulle nogen gå hele 

vejen, så afvikles der landskamp.   

http://www.juniordistrikt2.dk/
http://www.danskgolfunion.dk/turnering/juniorturneringer/aon-junior-cup/raekker-og-etaper
http://www.danskgolfunion.dk/turnering/juniorturneringer/aon-junior-cup/raekker-og-etaper
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JC12 spiller 18 huller slagspil brutto. Der gøres opmærksom på, at voksne markører er 
obligatoriske i denne række for at undgå problemer med forkerte scores. 
 

JC13 til JC18 spiller 18 huller slagspil brutto. 

 

Klubkvalifikation skal være afholdt inden den 1. juni, dato vil blive meldt ud hurtigst muligt efter vi 

er kommet i gang med træningen. www.danskgolfunion.dk 

DGU Juniorholdturnering: 

Turneringen er en DGU-landsturnering for juniorhold, der spilles i 10 rækker: 

1 Junior - Eliterække 

1 Ynglingerække 

1 Pigerække 

7 Juniorrækker 

 

Holdene i ynglinge-, junior- og pigerækkerne består af 3 spillere. En af de 3 spillere på et 

ynglingehold kan være junior. Junior - Eliterækken består af 4 spillere. Der spilles hulspil. 

Girls Only Tour: 

Pigerne har som de eneste under DGU deres egen turnering som tæller med på juniorranglisten. 

Der spilles i 4 rækker: 

 

A-rækken: HCP max. 11,4 36 hullers slagspil brutto 

B-rækken: HCP 11,5 – 26,4 36 hullers slagspil brutto. 
C27-rækken: HCP 26,5 – 36,0 27 hullers slagspil med loft* 
C18-rækken: HCP 37,0 og op 18 hullers slagspil med loft* 

*) Loft = hullets par + 4 slag eller ikke i hul + 5 slag 

 

Turneringen afvikles: se www.danskgolfunion.dk 

Girls Only: 

DGU og de 5 distrikter inviterer til to golfdage kun for piger. 

 

Girls Only indeholder sjove og anderledes golfaktiviteter for alle piger i alderen 7 til 18 år - uanset 

handicap og adgang til at spille på stor bane. www.danskgolfunion.dk 

DGU Pige Camp: 

Sommerlejr for alle piger mellem 8 og 14 år med medlemskab af dansk golfklub, med masser af 

hygge, golfspil, sjove aktiviteter og der overnattes i telte. 

 

http://www.danskgolfunion.dk/
http://www.danskgolfunion.dk/
http://www.danskgolfunion.dk/


 

Infofolder - Juniorafdelingen Side 10 
 

Her kan du spille gratis 

På en rigtig lang række baner i hele Danmark, kan max. 3 juniorer spille gratis, hvis de er sammen 
med en betalende voksen (en ordning der kaldes 3 for 1). For at se den fulde liste over klubberne 
og vilkårene for at benytte sig af ordningen, så se på: 
www.danskgolfunion.dk/juniorgolf/trivselsmiljoe/greenfeeaftale 

HER ER ALLE DE KLUBBER HVOR DU KAN SPILLE GRATIS I DISTRIKT 2 

Nedenstående klubber er med i greenfee ordningen. Ordningen er lavet dels for at forældre kan 
tage juniorerne med ud for at spille andre baner, dels for at der er mulighed for at få en kammerat 
med hvis forældre ikke spiller golf- og sidst og ikke mindst for at lære de unge mennesker andre 
baner at kende og spille banerne uden man er presset af resultater.  

Nedenstående regler skal følges: 

• Max. 3 juniorer kan spille gratis i følge med 1 voksen, som skal betale fuld pris uagtet andre 
aftaler.  

• Gælder ikke for grupper, her forstås at såfremt man kommer med 20 spillere fra den samme 
klub, aftales der med den pågældende klub man ønsker at besøge, hvad man evt. skal 
betale, eller man kan evt. lave en bytteordning. 

• Gælder kun for spillere fra klubber der er med i ordningen. 
• Der skrives i green fee bogen hver gang, og der skrives navn og hvilken klub man kommer 

fra. 
• Desuden, og det er vigtigt, skrives der i betalingsdelen for juniorerne JU2 og for den/de 

betalende voksne skrives der VJU2 Dette er meget vigtigt. 

Klubber i distrikt 2 der er med i greenfee ordningen: 

 

Brande Holmsland Randers 
Dejbjerg Himmelbjerg Samsø 
Ebeltoft Horsens Silkeborg 
Give Ikast Skanderborg 
Grenå Jelling Tange Sø 

Gyttegaard Juelsminde Trehøje 
Golfclub storådal Kalø Vejle 
Hammel Mollerup Århus 

Hedensted Nordjursland Århus Ådal 
Herning Odder Åskov 
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Forældreopbakning/kommunikation 

 

Som forældre, ikke mindst "nye" forældre til en juniorspiller i Dejbjerg Golf Klub, kan det være 

svært at overskue, hvad man egentlig skal gøre, og hvad der forventes af forældrene. 

 

På baggrund af dette har vi lavet en oversigt, der gerne skulle hjælpe forældrene godt på vej, og 

dermed sikre et godt samarbejde klub og forældre imellem. 

 

I forbindelse med træningen forventes det, at forældrene: 

• Sørger for, at juniorerne møder til træning 15 minutter før træningsstart. Dermed er der tid til 

at finde udstyr og finde træningsstedet (driving range, indspilsgreen m.m.), så man er klar til 

træning 10 minutter før træningen starter. 

• Sørger for, at juniorerne har det nødvendige golfudstyr. (Johnny rådgiver gerne om udstyr). 

• Engang i mellem er til stede til træning. Træneren vil løbende give vejledning og instrukser til 

spillerne, og her kan forældrene hjælpe børnene med at forstå og forklare, hvad der skal ske. 

Det er ikke en forudsætning, at forældrene selv er golfspillere (specielt nybegynder). 

 

I forbindelse med turneringer forventes det, at forældrene sørger for: 

• At juniorerne møder som aftalt til turneringer i god tid og med udstyret i orden. Mange 

turneringer afholdes andre steder end Dejbjerg, og her baserer klubben sig på, at forældrene 

selv sørger for at køre deres børn til spillestedet. Forældrene sørger selv for at aftale 

indbyrdes omkring fælles kørsel. 

• Møder op til turneringer - i hvert fald en gang i mellem. De fleste børn kan godt li', at deres 

forældre er med ud til turneringer, men derudover ønsker vi også at skabe et netværk på tværs 

af forældrene. 

• Hjælper til når klubben selv står som arrangør. 

 

I forbindelse med sociale aktiviteter forventes det, at forældrene: 

• Deltager sammen med juniorerne, når de er inviteret med, f.eks. i forbindelse med 

opstartsmøde, afslutningsturneringen, specielle turneringer m.m. Det er ikke en forudsætning, 

at forældrene selv er golfspillere, men det at forældrene deltager og på den måde lærer 

golfspillet at kende, vil øge juniorernes glæde ved spillet. 

• Sørger for, at juniorerne deltager i så mange sociale aktiviteter som muligt i golfklubben. Golf 

kan være et "ego-spil", men det ønsker vi bestemt ikke at fremme. Tværtimod ønsker vi, at 

juniorerne kan lære hinanden at kende, også udenfor banen. Det giver langt større glæde til 

såvel træning som turneringer, ligesom det resulterer i nogle gladere børn. 

• I det omfang det er muligt, at tilbyde sin hjælp til aktiviteterne i klubben. Det kan f.eks. være 

kørsel til turnering, praktisk hjælp omkring træning, fredagsmatch, juniorlejr m.m. 
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I øvrigt forventes det, at forældrene: 

• Holder sig orienteret om juniorernes aktiviteter. Det være sig såvel træning, turnering og 

sociale aktiviteter. Det kan foregå enten ved at man holder øje med juniorernes opslagstavle i 

kælderen, hvor diverse informationer, invitationer og tilmeldinger hænger, og sørger for at 

jeres mail-adresse er oplyst juniorafdelingen, idet al kommunikation foregår via mail. Det er fint 

at juniorerne oplyser deres egne mailadresser, men hvis I på forhånd ved, at mailen ikke bliver 

tjekket jævnligt, er det en god ide, at vi også har jeres mail adresse. 

 

Det er vigtigt med denne opbakning, da det ellers ikke kan lade sig gøre at opretholde et fornuftigt 

aktivitetsniveau. Juniorudvalget lægger en del arbejde i at tilbyde nogle attraktive rammer, herefter 

er det op til juniorerne selv og deres forældre at bakke op og bidrage i forhold til det 

ambitionsniveau, man selv ønsker at forfølge. Juniorudvalget er ikke ansvarlig denne henseende. 
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Priser for medlemskab m.v. 
 

Kontingent: 

Junior 6 - 9 år     300 kr. (må benytte træningsfaciliteter og par 3 banen) 

Junior 10 – 18 år     500 kr.  

 

 

 

Indskud: 

Juniorer          0 kr. 

 

Andet: 

Skabsleje, store og små skabe    330 kr. 

Rykkergebyr for sent betaling      75 kr. 

 

 

Kontingentet forfalder til betaling 1. november 

Klubbens faciliteter 
 

I klubhuset står følgende faciliteter til fri afbenyttelse: 

Dame/herre omklædning, forefindes i kælderen. 

 

Restauranten – hvor der vil være mulighed for at vælge retter ud fra et varieret menukort. 

Åbningstider – der henvises til klubbens hjemmeside.  

 

I kælderen i klubhuset er der opslagstavler for de forskellige ”afdelinger i klubben”. 

 

Der er bl.a. også en opslagstavle for ”Juniorafdelingen”. Juniorafdelingen vil dog opfordre både 

juniorer og deres forældre til at tilmelde sig de elektroniske nyhedsbreve fra juniorudvalget. 

 

Tilmeld dig til Nyhedsbrev juniorer her! 

 

kontor@dejbjerggk.dk Skriv "Ja tak til Nyhedsbrev juniorer" i emnefeltet. 

 

 

mailto:kontor@dejbjerggk.dk
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Konverteringstabel – Damer 
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Konverteringstabel – Herrer 
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Ordensreglement for spil på Dejbjerg Golf Klubs bane 
 

1. Ved spil på banen skal der udvises den størst mulige omhyggelighed med hensyn til at beskytte banen. 
Prøvesving bør undgås på tee-stederne. Turf skal lægges på plads – også på tee-stederne. Nedslagsmærker 
på green skal straks rettes op. 

 

2. Spil på banen finder sted fra 1. tee og undtagelsesvis fra hul 10 jævnfør nedenfor. 
Spillerækkefølgen afgøres af tidsbestillingssystem.  
 
Ved boldrende tider afgøres spillerækkefølgen af placeringen i boldrenden. 
Såfremt spilleren ikke er til stede ved tur, skal bolden lægges på jorden. En bold der er placeret i boldrenden 
må ikke flyttes. 
 
Start fra 10. tee medfører tab af alle rettigheder på banen og må kun finde sted, når det ikke sinker det øvrige 
spil på banen – og aldrig, når der er spillere på hul 9 incl. teestedet. 
Spillere, der starter på 10. tee, skal således altid vige for hold, der indhenter dem med start fra 1. tee. Hvis 

spilleren ønsker at fortsætte på hul 1 gælder normale regler her – altså boldrende tider eller bestilling af tid.  

 
Såfremt spillerne afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelse på 10. hul som nystart fra 10. tee. 

 
3. Banens huller skal spilles i den rigtige rækkefølge. 

Det vil bl.a. sige, at man ikke efterfølgende hul 9 må spille hul 18!!! 

 

4. Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde ad gangen. 
 

5. Hver spiller skal have sit eget golfudstyr på banen – foursome undtaget. 
 

6. Fortrinsret på banen bestemmes af gruppens spilletempo. Enlige spillere har ingen fortrinsret på banen. I 
weekends og helligdage har 3 og 4 bolde fortrinsret, hvilket betyder, at en 2 bold kun skal lukkes igennem, 
hvis der er hul foran. I henhold til Etikette reglerne i Golfreglerne skal man lukke igennem, så snart det står 
klart, at en bold ikke let kan findes. Man skal IKKE vente i 5 minutter før der lukkes igennem. 

 

7. Klubbens medlemmer skal have gyldigt bagmærke synligt på bag’en. 
Greenfee-gæster skal synligt have gyldig greenfee-kvittering. 

 

8. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har 
det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor 
banepersonalet arbejder, før dette ved tegn har tilkendegivet, at det er klar over, at der bliver slået. 

 

9. Dresscode – det er svært at sætte eksakte ord på hvad en acceptabel påklædning er, men et godt 
udgangspunkt er en nobel og anstændig påklædning. Letteste sommerpåklædning (også på banen) er korte 
shorts med ben og bluse med ærmer/skjorte. 

 

10. Vogne må ikke parkeres på det flisebelagte område ved klubhuset. 
 

11. Det forventes, at spillerne har kendskab til de generelle etiketteregler, og at man overholder disse! 
Overtrædelse af ordens- og etiketteregler skal af ethvert medlem påtales på stedet og kan i givet fald medføre 
bortvisning og karantæne. 

 

 

Juni 2012/Bestyrelsen, Dejbjerg Golf Klub 



 

Infofolder - Juniorafdelingen Side 17 
 

Juniorudvalg 2017 
 

Formand:  

Peder Bro Iversen  Johnny Streit 

Oldager Allé 30  Stenhøjvej 10 
6900 Skjern  7250 Hejnsvig 
Tlf. 20 39 23 89 Tlf. 30 71 98 83 
Email: broiversen@gmail.com Email: pro@dejbjerggk.dk 
 
 

 

Anne Mette Obling Birgitte Knak Ostersen 
Grønningen 16 Klostervænget 22 
6900 Skjern 6900 Skjern 
Tlf. 20 62 36 56 Tlf. 22 22 89 19 
Email: jamobling@mail.mira.dk Email: birgitte.ostersen@vest.rm.dk 
 
 

 

Heluf Hindbo Jørgen Bro Lauridsen  
Strandbyvej 2 Ringgade 9 
6900 Skjern 6950 Ringkøbing  
Tlf. 20 97 44 46 Tlf. 40 21 76 59 
Email: herluf@hindbo.dk Email: jbmv@live.dk 
 
 

 

Lilian Svinth  Brian Vassard  
Tranebærvej 9  Birk Skovpark 32 
6920 Videbæk 6900 Skjern 
Tlf. 23 96 25 82 Tlf. 22 77 06 56 
Email: liliansvinth@gmail.com Email: brianvassard@icloud.com 
 
 

 

Keld Hviid Møller Sara Jensen 
Dalbrinken 20 Vestervænget 2 
6900 Skjern 6900 Skjern 
Tlf. 97 35 40 18 Tlf. 40 57 15 21 
Email: khm@vestas.com Email: hss@skjern-net.dk 
 
 

 

Jimmi Elley Graversen  
Søndervangs allé 2.th  
8260 Viby J  
Tlf. 53 35 70 99  
Email: jimmi-graversen@live.dk  
  

 

 

mailto:broiversen@gmail.com
mailto:pro@dejbjerggk.dk
mailto:jamobling@mail.mira.dk
mailto:hss@skjern-net.dk


                                                  
 

Letagervej 1 

6900 Skjern 

97350009 

kontor@dejbjerggk.dk 

www.dejbjerggk.dk 
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