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udvalGsoversigt
Bestyrelsen: 
viggo Nielsen (formand), Jens Peder Jespersen, Jytte 
W. Hansen, Mads Møller, Peder Bro iversen, rikke L. 
omme, vagn Krogsgaard, suppleant Bent Byskov

Amatør- og ordensudvalg: 
Paul Johansen (formand), esper A. tobiasen, Preben 
Knudsgaard

Baneservice: 
Bent georg Jensen, Børge Østergaard Hansen, Finn 
vestergaard, Jacob Faartoft, Jens erik Nørskov, Johs. 
bæk, Kurt Dalgaard, Leif L. Jensen, Peter sørensen, 
Preben vils Pedersen, rolf Werner Christensen, søren 
Jespersen

Baneudvalg: 
Jens Peder Jespersen (formand), Jacob Nordestgaard, 
Knud erik Bollerup, Kurt Nygaard Pedersen, Lars 
elkjær Nielsen, Laura tang Madsen, Peder Bro iversen, 
Aage Daugaard

Begynderudvalg: 
vagn Krogsgaard (formand), Anne grethe Nielsen, 
Bjarne Häggqvist, Bjarne g. Hansen, Carlo Jensen, 
elly Kjærgaard, else Marie tang Jensen, emma L. 
Jensen, Flemming Pedersen, Hans Peter Jensen, inger 
vestergaard, Jens Horsted, Jørgen Lauritsen, Kaj 
gynthe Nielsen, svend Larsen, vibeke Horn Lauritsen

Bladudvalg: 
rikke L. omme (formand), Hanne Häggqvist

Handicapudvalg: 
viggo Nielsen (formand), Hanne Häggqvist

Husudvalg: 
Bjarne Häggqvist, grete Christensen, Hanne Häggqvist, 
Hanne Krogsgaard, inge Møller, Karen Bollerup, Margit 
Jensen, ole Møller, rolf Werner Christensen

Juniorudvalg: 
Peder Bro iversen (formand), Aksel Lægsgaard, Anne 
Mette obling, Brian vassard, Caspar Bork sørensen, 
Jacob Nordestgaard, Kim olesen, Knud stenbæk 
Nielsen, Per strandbygaard, rené Ørskov, sara Jensen

PR- og sponsorudvalg: 
Mads Møller (formand), Bent Byskov, Hanne Häggqvist, 
villy svinth

Sportsudvalg: 
Peder Bro iversen (formand), Birgit Lørup, Jacob 
Nordestgaard, Paul Bech Larsen, Per strandbygaard, 
rune Noesgaard, susanne Frank, thomas r. simonsen

Turneringsudvalg: 
rikke L. omme (formand), Anette Black, Bjarne 
Häggqvist, Chris Black, else Knudsen, else Marie Lund, 
Frits Christensen, Helle Bugge, Keld Jensen, Mads 
Astrup, Mads Møller, Poul erik v. Knudsen, tinne 
Jensen, vagn Jørgensen

Formiddagspigerne: 
Birte Frank, Hanne Nørgaard Pedersen, inga vad, Aase 
Johansen

Eftermiddagspigerne: 
Astrid Klynge, grete Christensen, Kirsten simonsen, 
solveig Mahler

Old Boys: 
Chr. Jensen, Jørgen s. sørensen

Torsdagsherrer: 
Bent georg Jensen, Dan Lind Hansen, Poul rasmussen, 
thomas Kongsted

2 Årsskrift 2012



Dejbjerg golf Klub har nu – ef-
ter et veloverstået klub år 2011/12 
– rettet sit blik mod den kom-
mende sæson.

i dette årsskrift vil vi blandt andet 
kunne læse om, hvilke tanker og pla-
ner de enkelte udvalg har gjort sig, 
hvorfor vi som bestyrelse kan kon-
centrere os om, den mere overordne-
de planlægning af klubbens ve og vel.

sidste sæson blev som bekendt vellyk-
ket på mange måder. vi fik tilrettet 
de økonomiske ressourcer til virkelig-
heden. vi oplevede – efter en flot 
indsat fra vore medarbejdere – en dej-
lig og indbydende bane til glæde for 
såvel klubbens medlemmer som de 
mange greenfeegæster, og bestyrelsen 
afsluttede sæsonen med en fornem-
melse af medlemmernes gennemgåen-
de tilfredshed med klubbens virke i 

relation til såvel trænere, vore green-
keepere, pedel, rengøring og admini-
stration.

MeN – desværre – måtte vi endnu 
engang konstatere en svag tilbage-
gang i antallet af aktive seniorer.

Langt de fleste golfklubber i Dan-
mark er kendetegnet ved, at man 
mangler yngre medlemmer. Det gæl-
der også hos os. vi har, hvad enten 
det nu er dåbsattesten, et lidt skran-
tende helbred eller andet, en naturlig 
afgang på ca. 50 hvert år. Det er altså 
det medlemstal, der skal til for at hol-
de en naturlig balance i medlemsska-
ren. Det har imidlertid knebet lidt de 

sidste par år, og bestyrelsen har der-
for sat det som sit mål, at vi i 2013 vil 
have vendt denne udvikling.

vi finder ikke situationen alarmeren-
de, men vi er af den opfattelse, at jo 
før, vi kommer i gang, jo bedre er 
chancen for at genvinde balancen. og 
visionen er 80 nye medlemmer i løbet 
af denne sæson.

Hvordan gør vi så det?
Fra Dejbjerg golf Klubs side vil der 
blive taget en del initiativer, bl.a.

Firmagolf – et flot tilbud til 
kommunens virksomheder og dets 
medarbejdere. se www.dejbjerggk.dk

gOLF I Dejbjerg gOLF KLUb 

–Hvorfor?
Fordi…..

… klubben har lyst til at dygtiggøre flest mulige i golfspillet.

… klubben med flere medlemmer skaber et endnu bedre klubliv.

… klubben har golf som sin eneste aktivitet.

…  klubbens sociale liv, medlemmernes interesser og adgang til banen  

prioriteres højt.

… klubben forvalter et fantastisk dejligt naturområde.

… klubben giver mulighed for golfspil for alle, uanset kvalifikationer.

…  klubben bygger på et forpligtende fællesskab og gensidig respekt.  

bestyrelsen sørger for rammerne, medlemmerne udfylder dem.

…  klubben ønsker at være kendt på kvalitet i måden, hvorpå vi servicerer  

såvel gæster som medlemmer.
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bestyrelsen

Bent Byskov, suppleant

Jens Peder Jespersen

Jytte W. Hansen, kasserer

Mads Møller Rikke L. Omme

Vagn Krogsgaard, næstformandViggo Nielsen, formand

Letagervej 1, 6900 skjern
tlf. 9735 0009
email: kontor@dejbjerggk.dk
www.dejbjerggk.dk

D e j b j e r g 
Golf Klub
w w w . d e j b j e r g g k . d k

Daglig leder:
Hanne Häggqvist
tlf. 9735 0009

Greenkeeper:
Knud erik Bollerup
tlf. 9735 4256

Restaurant:
Michael N. Muldbjerg
tlf. 2989 8600

Trænere:
Jacob Nordestgaard  
tlf. 3011 1700

Pro-Shop:
Jacob Nordestgaard
tlf. 9735 3644

Peder Bro Iversen
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Spil golf med en ven – Begynder-
udvalget inviterer dig og en ven til 
golf op til fem gange i løbet af 
sæsonen. se www.dejbjerggk.dk

Spil gratis med en ven på pay & 
play banen – ved henvendelse til 
sekretariatet kan du få udleveret et 
kort, så din ven (ikke golfer) sammen 
med dig kan prøve spillets glæder på 
pay & play banen.  
se www.dejbjerggk.dk

Kampagnetilbud på prøve-
medlemskab – Alle medlemmer af 
skjern Fitnesscenter modtager tilbud 
om halv pris på prøvemedlemskab. se 
www.dejbjerggk.dk

Golfens dag – DgU annoncerer 
golfens dag den 14. april.  
Det gør vi også i Dejbjerg golf Klub. 
se www.dejbjerggk.dk

For alle initiativerne gælder det, at 
klubbens daglige leder Hanne, vil 
være jer behjælpelig med eventuelle 
spørgsmål i relation til de forskellige 
arrangementer. 
Følg desuden med på klubbens hjem-
meside www.dejbjerggk.dk, samt ny-
hedsbreve, hvor de forskellige tilbud 
vil blive annonceret.

MeN den bedste måde at annoncere 
på er hverken annoncer eller hjemme-
side. Det er at gøre brug af jer som 
medlemmer. Fra mund til øre som 
man siger.
Hver gang i erfarer, at nogle i jeres 
omgangskreds, det være på arbejde 
eller privat, snakker golf /måske golf, 

så tag fat i dem. vis dem klubben, giv 
dem mulighed for at deltage i et af 
vore tiltag, eller måske endnu bedre, 
inviter dem på en gang golf på pay & 
play banen. vi har en dygtig træner, 
en proshop, hvor man kan leje udstyr, 
og en restaurant hvor vi kan præsen-
tere klubbens nye forpagter, Michael 
Muldbjerg, der glæder sig til at tage 
imod jer.

Michael Muldbjerg 
Michael Muldbjerg er uddannet kok, 
og har som sådan erfaring med vi 
golfspilleres lune fra sin tid i restau-
ranten i ikast golfklub.
Det er mit indtryk, at i vil møde en 
tiltalende ung mand, der vil gøre sit 
til at vise en udadvendt stil og  
bibringe os alle forskellige tiltag, der 
på ny vil bringe restauranten i fokus 
ikke mindst i relation til det sociale 
liv i klubben. 
i vil via hjemmesiden og nyhedsbreve 
kunne følge Michaels forslag til menu 
af forskellige slags.

skulle en enkelt af jer gøre den erfa-
ring, at driveren eller måske køllen 
ikke lige vil arte sig som forventet, så 
har klubben også en løsning på det. 
Nemlig vores dygtige træner Jacob 
Nordestgaard. Han står klar til at 
tage imod. i skal blot kontakte ham, 
dels på hans hjemmeside, men også 
gerne i Proshoppen, hvor han er i be-
siddelse af alle de fornødenheder, i 
måtte få brug for, når i gebærder jer 
ud på vores dejlige bane for at vise jer 
selv og andre, hvor enkelt det er at 
ramme den lille hvide bold perfekt.

og så er der lige klubbens daglige le-
der, Hanne …. Men hende må i læse 
om inde i Årsskriftet.

GO’ FORNøJELSE OG 
GO’ SæSON.

viggo Nielsen 
Formand for Dejbjerg Golf Klub
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Engdraget 1 · 6900 Skjern 
Tlf. 9680 2893 · Fax 9735 2933
Mobil Michael: 2423 2425
Mail: info@v-l-s.dk

LAST - BUS OG DÆKCENTER
VESTJYLLAND A/S

DET NYE DÆKCENTER

Erhvervsparken 5 ■ 6900 Skjern ■ 97 35 22 12 ■ 20 23 23 09
info@idebiler.dk ■ www.idebiler.dk
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Sportsvogn, familiebil 
eller gule plader? 

Kom og få en prøvetur.
Vi har udvalget!

SALSGLISTEN NETOP NU:

Alfa Romeo 156 2,5 V6 24 V 2001  139.000 km  169.800 kr.
Audi A4 2,0 TDi 2007     2.000 km  469.800 kr.
Audi A4 2,0 TDi Avant 2005  106.000 km  398.000 kr.
Audi A6 2,8 TDI Avant 1995  174.000 km  119.800 kr.
Audi Allround 2,5 TDi 180 Quattro Triptronic 2003    83.000 km  619.800 kr.
BMW 320i 2,2i Touring 2002  108.000 km  289.800 kr.
BMW 330 3,0 D 2003  139.000 km  329.800 kr.
BMW 530 3,0 D aut. E60 2005   47.000 km  719.800 kr.
Chrysler PT Cruiser 2,0 Classic 2003   90.000 km  169.800 kr.
Citroën C8 2,2 HDI Advance 2003   83.000 km  119.000 kr.
Ford Cougar 2,5 V6 1999  120.000 km  169.800 kr.
Kia Shuma II 1,5 LS 2005   24.000 km  109.800 kr.
Mercedes CLK 320 3,2 Elegance aut. 2000   49.000 km  409.800 kr.
Mercedes ML 270 2,7 CDi aut. Van               2001  147.000 km  224.800 kr.
Mercedes SLK 230 2,3 kompr., aut. 2000   51.000 km  419.800 kr.
Mercedes Sprinter 316, 3500 kg                  2003 150.000 km  224.800 kr.
Peugeot 206 1,4 HDI Edition 2006   51.000 km  154.800 kr.
Seat Toledo 1,9 TDi Stella 2004  158.000 km  164.800 kr.
Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol st. car              2005   43.000 km  279.800 kr.
Toyota Corolla 1,3 XLi 1994  142.000 km   39.800 kr.
Toyota Land Cruiser 3,0 GX TD Van              1998  127.000 km  139.800 kr.
VW Caravelle 2,5 TDI Comfort 10 pers. 2000  221.000 km  219.800 kr.
VW Golf 2,0 Trendline 2001  125.000 km  149.800 kr.
VW Sharan 2,8 VR6 Trendline 1999  136.000 km  219.800 kr.

Se fotos på idebiler.dk

Michael Andersen samt medarbejderne Kim Høj og Flemming Smed Top moderne autoværksted til klargøring og service Dejlige rammer til møder med kunder og forretningsforbindelser
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... og det virker!

Kontakt os på
tlf. 96 800 700

PEFC/09-31-033

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Svanemærket trykkeri 5

41
-7

51

Vi producerer
tryksager
med omtanke

Nu også ISO 9001, ISO 14001 og EMAS godkendt



sidste år markerede det lyserøde va-
sketøj, at der blev spillet Pink Cup i 
Dejbjerg golf Klub. Det blev et vel-
lykket arrangement, hvor vi indsam-
lede kr. 88.500,- (det 3. største beløb 
på landsbasis), som blev videregivet til 
Kræftens Bekæmpelse med øremærk-
ning til brystkræftsagen. 

Der skal naturligvis også spilles 
Pink Cup i år, og uge 25 er ud-
peget til Pink Cup ugen. 

Sæt derfor X i kalenderen  
allerede nu:
  
tirsdag den 18. juni for da-
mer og fredag den 21. juni 
for mænd.

Den landsdækkende Pink Cup 
turnering er Danmarks største 
golfturnering for kvinder, men i 
Dejbjerg vil vi også gerne have 
mændene til at støtte brysterne, 
så derfor arrangerer vi også en 

turnering kun for mænd.

Det bliver to festlige pink dage med 
spil, forskellige konkurrencer, auktion-
er og lotteri med det formål, at sam-
le mest muligt ind til brystkræftsag-
en. vi har gennem de 10 år turne-
ringen har været spillet i Dejbjerg 

indsamlet i alt kr. 438.500,-, så et mål 
for 2013 må være at runde den halve 
million. 

Der har de tidligere år været en god 
opbakning fra både spillere og spon-
sorer, som har vist stor vilje til at 
støtte den gode sag. sponsorerne er 
lokale forretninger, banker og virk-
somheder, som har sponsoreret præ-
mier, gavekort og kontante pengebe-
løb, og uden denne støtte ville det 
ikke være muligt at gennemføre  
Pink Cup arrangementet med så stor 
succes.

Vi håber derfor, at vi igen i år får 
stor opbakning fra både spillere og 
sponsorer. 

Pink Cup udvalget

PinK CuP
2013

PinK 
CuP

den 18. juni 
damer 

 den 21. juni
mænd
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Junioropstartsmøde
vi holder opstartsmøde den 16. marts 
kl. 10.00 i klubhuset. Alle børn mel-
lem 8 og 18 år er velkommen til at 
høre, hvad der skal ske i løbet af 
2013. Her vil i høre om de forskellige 
turneringer vi deltager i og andre ar-
rangementer vi laver i løbet af år.

Træningen
som junior i Dejbjerg golf Klub 
kan du få træning gratis en gang om 
ugen. træningstiderne kan du se på 
dejbjerg.dk under junior. træningen 
bliver varetaget af vores golftræner 
Jacob Nordestgaard. træningen er 
delt op i forskellige niveauer og efter 
køn. træningen kører fra den 2. 
april – 21. juni og igen fra den 6. 
august – 27. september.

Juniorlejr
igen i år forsætter vi med successen 
og gentager juniorlejren som løber af 
stablen den 21. - 23. juni. 
Programmet ligger ikke helt fast 
endnu, men en juniorlejr er med ga-
ranti sjov. 
vi sover i telt på banen, spiller nat-
golf med lysbolde, hygger med hin-
anden og spiller golf en hel weekend. 
Hold godt øje med hjemmesiden.

Forældrehjælp
Ja, du behøver sådan set ikke være 
forældre for at få lov til at hjælpe i ju-
niorudvalget, vi kan altid bruge en 
hånd til små ad hoc opgaver. Derfor 
vil det være rigtig rart at høre fra dig,

Junior
udvalget 2013
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Kent Thomsen, Nybolig 

Start dit boligsalg 
med en gratis 
vurdering fra Nybolig
Går du med salgstanker tilbyder vi ganske
gratis en vurdering af din bolig, hvor der
vil blive udarbejdet en detaljeret
handlingsplan for præcis dit boligsalg.

Ring på mobil 4044 1355 og hør nærmere

Salg gennem Nybolig  
giver 3.000 i klubkassen
Vi vil gerne støtte den lokale sport, og du kan 
hjælpe til: 

Skal du sælge din bolig? Eller kender du nogen  
der skal? Så skulle du anbefale dem at bruge  
Ny bolig Skjern, Tarm og Ringkøbing. Vi giver 
nemlig 3.000 kr. til Dejbjerg Golfklub, hver 
gang vi sælger en bolig, der er anbefalet af dig 
eller andre medlemmer. 

Sådan gør du:

•	 Tag	et	anbefalingskort	i	klubhuset
•	 Udfyld	kortet	
•	 Send	eller	aflevér	hos	Nybolig
 
Så snart boligen er solgt, modtager Dejbjerg 
Golfklub 3.000 kr. til brug for arran gementer 
og nye tiltag.

Nybolig Skjern
Bredgade 78
6900 Skjern
Tlf. 9735 2355

Nybolig Tarm
Storegade 25
6880 Tarm
Tlf. 9737 2155

Nybolig Ringkøbing
Enghavevej 18
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 4344

Jeg har altid haft
et godt golføje



hvis du har lyst til at hjælpe med at 
bage en kage, lave saftevand, hjælpe 
til turneringer eller noget helt andet.

Juniorernes nyhedsmail
Du kan komme på juniorernes ny-
hedsmail ved at kontakte Hanne på 
kontor@dejbjerggk.dk

Støt juniorafdelingen
vi sælger i år igen de populære part-
nerpakker. Noget for noget princip-
pet er gældende i partnerpakkerne. 
Du betaler 3.000 kr. plus moms, disse 
går til juniorerne i Dejbjerg. ved køb 
af en pakke får du 10 greenfee billet-
ter til Dejbjerg golf Klub eller 20 
stk. greenfee billetter til pay and play 
banen. Derudover 2 billetter til af-
slutningsmatch og selvfølgelig ekspo-
nering af dit firma. Kontakt Jacob på 
jacob@svingdoktor.dk for at høre 
mere om partnerpakker.

Nye medlemmer
vi optager meget gerne ny junior-
medlemmer i klubben. Du må meget 
gerne tage en ven med til træning, så 
kan din ven prøve det, og se om han/
hun også synes golf er helt fantastisk. 
som ny kan du altid gå til Hanne på 
kontoret eller Jacob i shoppen og 
høre mere om mulighederne for at 
blive junior i Dejbjerg golf Klub.

9Dejbjerg Golf Klub
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GROUP AUTO UNION

DANMARK

Tlf. 75 21 09 00
Fax 75 21 10 09

Murervej 15 · Box 77
6800 Varde

Tlf. 96 48 08 00
Fax 96 48 08 01
Nørremarksvej 2A

6880 Tarm

Tlf. 96 45 09 00
Fax 96 45 09 01
Birkmosevej 16-18
6950 Ringkøbing

Tlf. 76 13 14 00
Fax 76 13 14 02
Storstrømsvej 31
6715 Esbjerg N

Din leverandør af værktøj og reservedele

  



BegyNderudvalGet
så er vi klar til en ny sæson, og vi 
glæder os til at byde nye folk velkom-
men i klubben. – vi har endnu ingen 
venteliste og muligvis bliver det heller 
ikke i år aktuelt med sådan én, men 
skynd dig at melde dig ind, for vi har 
i år et endnu bedre tilbud til dig end 
sidste år.
Proceduren for, hvordan man kom-
mer i gang, er nærmere beskrevet i 
informationsfolderen, “velkommen i 
Dejbjerg golf Klub”, som alle prøve-
medlemmer får tilsendt ved prøve-
medlemsskabets begyndelse.
Yderligere oplysninger ved klubbens se-
kretariat.

Vi afholder følgende 
gæstearrangementer:
Golfens dag: søndag den 14. april
Spil golf med en ven: 24. april, 22. 
maj, 26. juni, 28. august og 25. sep-
tember.

Begynderbagmærke:
Når man har tegnet sit begynder-
medlemsskab, får man udleveret et 
begynderbagmærke, som skal bæres 
synligt på udstyret.
Før man rigtig kan komme i gang 
med at spille golf - dvs. på den store 
bane, skal begynderbagmærket ud-
skiftes med et hvidt bagmærke. Dette 
sker, når golfskolen er afsluttet.

Det hvide bagmærke udleveres 
af begynderudvalget når følgen-
de er gennemført:
1.  5 gruppelektioner á 50 min. 

hos klubbens træner.
2.  Prøve på pay & play beståen-

de af 2 runder á 6 huller med 
min. 20 point ialt.

3.  Deltaget i 2 teoriaftner.
4.  Bestået teoriprøve.
5.  Deltaget i 3 begyndermatcher 

på stor bane.
6.  opnået 10 point i én begyn-

dermatch på stor bane.

vi arrangerer begyndermatcher hver 
anden onsdag, og i juni og august 
hver onsdag. industriferien er undta-
get. Første match afvikles onsdag den 
3. april. Den sidste afvikles lørdag 
den 28. september, hvor sæsonen af-
sluttes med match om eftermiddagen 
og spisning og dans om aftenen (ar-
rangementets indhold tilpasses deltag-
erantallet). Alt aktuelt er på opslags-
tavlen i kælderen.

Følgesvende: 
vi har rigtig god erfaring med at 
have en øvet spiller med på hvert 
hold. Derfor vil vi igen gerne opfor-
dre så mange medlemmer som mu-
ligt, til at melde sig som følgesvend.  
i god tid før hver begyndermatch 
bliver der ophængt en tilmeldings-

liste for følgesvende. Det er en god 
oplevelse, og vi siger tak til, - både 
på forhånd og efter kaninmatchen. 

Hovedregel for hvem der kan 
deltage i begyndermatcher: 
Har man opnået et handicap på 37 og 
derunder før sæsonen slutter – altså 
senest ved årets sidste begynder-
match, kan man ikke længere deltage 
i begyndermatcher. Men!! +hcp 37!! – 
uanset hvor mange år du har været med-
lem, er du velkommen til at skrive dig på 
deltagerlisten, og hvis der er plads, kan 
du se dit navn på startlisten i kælderen 
og på Golfbox senest onsdag kl. 12.00. 
ved begyndermatcher må man anven-
de kaninteestedet ved hul 1 og hul 11.  

Resultat efter sidste års 
afslutning:
Den dame der er gået længst ned i 
HCP det første år – skjødes pokal:
tove Pilgaard Andersen, HCP 35,5
Den herre der er gået længst ned i 
HCP det første år – Hannes pokal:
steen tang Andersen, HCP 17,5.
Årets kanin: Leo Andersen.

Vigtigt!!! 
Nu kan alle medlemmer uden betaling 
invitere venner og bekendte med på pay 
and play banen, mod først at afhente et 
greenfeekort på kontoret, (må gerne af-
hentes i god tid før, hvis man ønsker at 
gå runden om aftenen eller i weeken-
den). vi er meget interesseret i at få din 
nabo, familiemedlem eller arbejdskam-
merat som medlem, og du er den, som 
allerbedst kan skabe kontakten.
gør en indsats her, og du gør en 
kæmpe indsats for klubben – også til 
glæde for dig selv.
vi håber, at vi får en rigtig god og 
fornøjelig sæson. vi glæder os til 
møde alle jer fra sidste år og til at 
byde velkommen til alle de nye i Dej-
bjerg golf Klub – Og hUSK nU  
Det gODe tILbUD.  
 
venlig hilsen begynderudvalget

TILBuD
til seNiorspillere
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Start 
dato

Prøve-
medl.
skab

Indskud 3 mdr. 
kont.

2 mdr. 
kont.

1 mdr. 
kont. I alt Rabat Tilbud

01.04. 1.200 2.100 1.950   5.250 1.800 3.450

01.05 1.200 2.100 1.300 4.600 1.800 2.800

01.06. 1.200 2.100   650 3.950 1.800 2.150

01.07. 1.200 2.100    3.300 1.800 1.500

01.08. 1.200 2.100    3.300 1.800 1.500

01.09. 1.200 2.100    3.300 1.800 1.500



restauraNteN 
Ja så blev det min tur til at skrive et 
lille indlæg til Årsskriftet – eller må-
ske en lille præsentation af, hvad jeg 
forventer at kunne bidrage med i re-
stauranten. som nogle af jer måske 
ved så hedder jeg Michael, og jeg har 
pr 1. januar overtaget forpagtningen 
af restaurant Lillebæk.

Det er helt nyt for mig, selv at skulle 
drive sådan en restaurant, men jeg 
tillader mig alligevel at være lidt opti-
mistisk for den kommende sæson. For 
mit vedkommende kommer sæsonen 
til at byde på mange spændende ud-
fordringer, og jeg vil sikkert også lige 
skulle bruge lidt tid på at finde ud af, 
hvordan jeg får jer serviceret bedst 
muligt. Men jeg er modtagelige over 
for gode råd, så kom endelig til mig, 
såfremt i har nogle af disse.
i restauranten vil jeg til dagligt kun-
ne tilbyde jer et bredt, men billigt ud-

valg af lette retter, varierende fra 
hjemmebagt rugbrød med pålæg, til 
en god hjemmelavet burger, salat, 
sandwich eller en steak. i hverdagene 
vil jeg også kunne tilbyde en dagens 
ret, som typisk vil være en traditionel 
dansk ret, måske med et lille twist, 
hvor jeg vil benytte mig af sæsonens 
råvarer, så jeg kan servere frisk hjem-
melavet mad til jer hver dag.

Alt dette vil i selvfølgelig kunne se på 
hjemmesiden, hvor jeg i samarbejde 
med Hanne, vil sørge for, at i kan 
følge lidt med i hvad der sker i re-
stauranten. som et forsøg vil jeg i år 
bede jer om at komme ind i restau-
ranten og skrive jer op til dagens ret, 
inden i går ud. Det vil betyde, at jeg 
kan sørge for at have maden klar til 
jer når i kommer ind, så der ikke vil 
være for meget ventetid, samt at jeg 
kan reducere spildet i køkkenet og 

dermed holde prisen nede. Jeg håber 
at i vil bakke om dette tiltag!

Det var lidt om hvad jeg kan tilbyde 
jer til hverdag, nu lidt om hvad jeg el-
lers kan tilbyde. skulle i stå at mangle 
mad til en fest, et møde eller lignen-
de, så er det også noget jeg kan hjæl-
pe med. Lokalerne kan jeg også tilby-
de, så det bliver næsten ikke nemme-
re. skulle dette være interessant, så 
kom og snak med mig i restauranten, 
så vi kan finde ud af noget sammen.
Det var så ordene fra mig i denne 
omgang. Nu glæder jeg mig bare til 
at foråret kommer så i kan komme i 
gang med at spille golf, og jeg kan 
komme i gang med at lave mad.
Jeg glæder mig meget til at se jer.

Mange hilsner Michael

i 2013
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indendørs træninG 
I IDrætScenter tarm

vi har nu fået mulighed for at 
træne indendørs i idrætscenter 
tarm 4 gange om ugen. trænin-
gen er delt op i 3 pakker og ud-

over golf er der fri afbenyttelse 
af svømmehal og fitness center. 
Pakke 1 er fri træning 3 gange 
om ugen. 

Pakke 1 består af 
holdtræning af  
vores træner Jacob 
Nordestgaard, derud-
over er der 3 tider  
til fri afbenyttelse.

Pakke 2 er som pakke 1, 
men med TPI videolektion.

Holdtræning af  
vores træner Jacob 
Nordestgaard, derud-
over er der 3 tider  
til fri afbenyttelse.  
TPI videolektion.

Pakke 3 er der  
mulighed for 3 gange 
om ugen at træne 
selvstændig.

Pa
K

K
e

 1
Pa

K
K

e
 2

Pa
K

K
e

 3

Kontakt Jacob Nordestgaard på 
jacob@svingdoktor.dk  
for at høre mere om disse pakker.
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Jura til tiden

Hos Kirk Larsen & Ascanius er tiden og kunden i centrum. Derfor prioriterer vi:

•	 Tilgængelighed
•	 Faglig kompetence
•	 Konkrete helhedsløsninger
•	 Forretningsmæssig fokus
•	 Kort responstid

… det mener vi, giver vores kunder den bedste rådgivning.

Esbjerg . Herning . Skjern . Tlf. 70 22 66 60

www.kirklarsen.dk

Der er også en blå bank til golfspillere
Vi kender prisen på boliger i dit kvarter. Nogle af os bor her oven i købet. Vi køber ind i de samme 

butikker. Og vi er en aktiv del af områdets erhvervsliv. 

Samtidig er vi en stor landsdækkende bank. Det er din sikkerhed for, at kompetencerne rækker langt. 

Kom ind og få et nyt perspektiv på, hvordan du får mest muligt ud af din bank og din formue.

Havnepladsen 7 • 6950 Ringkøbing • Tlf. 44 55 76 90



eliteN 2013
2012 var et rigtigt spændende år for 
Dejbjerg elite. vores ny oprykkede 
damer i 2. division stod overfor en 
svær udfordring, uden tilgang af nye 
spiller. De startede med at vinde de 
tre første kampe og kunne nu se op i 
tabellen i stedet for en evt. nedryk-
ning. oprykningen blev først afklaret 
i sidste spillerunde, hvor man desvær-
re måtte nøjes med en meget flot 2. 
plads efter odense.

1. holdet for herrer var kommet i pul-
je med Henne, esbjerg og Kaj Lykke. 
Det vidste sig at Dejbjerg skulle 
kæmpe en hård kamp mod Kaj Lykke 
for at få første pladsen i puljen. sidste 
kamp var i Dejbjerg, netop mod Kaj 
Lykke, og inden dagen var de to hold 
helt lige med point, dog med en lille 
fordel til Kaj Lykke. Desværre for 
Dejbjerg endte matchen uafgjort 7-7 
og dermed blev Dejbjerg nr. 2 med 
mindst mulig margen.
2. holdet for herrer var i år kommet i 
en meget stærk pulje med ikast og 
Jelling. Det gav nogle meget tætte og 
spændende kampe. Dejbjerg startede 
med at spillede 7-7 hjemme mod Jel-
ling, hvor vi kunne have sikret os sej-

ren på hul 18. Puljen skulle afgøres i 
sidste spillerunde mellem de 3 hold 
og desværre måtte Dejbjerg nøjes 
med en 3. plads.

2013 bliver spændende  
for Dejbjerg Elite
via en fusion med Herning golf 
Klub på dame siden, er det målet for 
2. division damer, at spille med i top-
pen af divisionen og dermed bevise at 
Dejbjerg/Herning er det førende da-
mehold i vestjylland.

Målsætningen med 3. division herre 
er at vinde puljen i år og komme til 
at spille om oprykning til 2. division. 
Desværre har vi mistet nogle unge 
spiller, men har stadig en bruttotrup 
til første holdet, som er ungt, og for-
håbentlig ligger der mange gode år 
foran holdet.

2. holdet for herrer er også udset til 
at spille en markant rolle i deres pul-
je. vi har også her en målsætning om 
at vinde puljen. 
truppen til holdet er blevet væsentlig 
bredere i år, så der forventes kamp 
om pladserne.

Tilgang til eliten
vi har i år fået tilgang af 6 nye spiller 
til eliteafdeling, både unge og lidt æl-
dre. således er den samlede elite trup 
oppe på 21 herrer og 7 damer.

Opstart
i år startede vi allerede i februar med 
2 måneders indendørstræning i febru-
ar og marts, derudover deltager vi i 
nogle mindre træningssamlinger i lø-
bet af april måned. Første turne-
ringsweekend er den 27. og 28. april.

Støt juniorafdelingen
vi sælger i år igen de populære part-
nerpakker. Noget for noget princip-
pet er gældende i partnerpakkerne. 
Du betaler 3.000 kr. plus moms, disse 
går til juniorerne i Dejbjerg. 
ved køb af en pakke får du 10 green-
fee billetter til Dejbjerg golf Klub el-
ler 20 stk. greenfee billetter til pay 
and play banen. Derudover 2 billetter 
til afslutningsmatch og selvfølgelig 
eksponering af dit firma. 

Kontakt Jacob på jacob@svingdoktor.dk 
for at høre mere om partnerpakker.

oprydNiNgsdag 
På banen
Efter sidste års succes  
har vi igen i år planlagt  
en oprydningsdag på banen.

Dato den 23. marts
Kl. 8.30  info og opdeling i rengø-

ringshold
Arbejdet udføres til kl.12.00

Kl. 12.30   spisning i klubhuset  
på klubbens regning 

 (Drikkevarer for  
 egen regning).

Kl. 13.15   start 9 hullers turnering på 
sommergreens, (hvis vejret, 
og banen tillader det) og kun 
for deltagere i oprydnings-
dagen. Derefter er der igen 
vintergreens. 

Banen lukkes for alle  
andre denne dag.

Hvis man har et ørnenæb, grensaks, 
eller løvrive bedes disse medbragt. 
Husk arbejdshandsker.

Tilmelding til Hanne på kontoret  
senest den 15. marts kl. 12.00  

på email  
kontor@dejbjerggk.dk eller tlf. 9735 0009
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Lidt tættere på dig ...

Bredgade 17-21 · 6920 Videbæk · Telefon 96 94 96 94

Nærvær er en mærkesag hos
Vestjylland Forsikring – og det kommer dig til gode.

vestjylland.dk



tUrnerIngSudvalget
Velkommen til en ny sæson
efter en lang vinter med en del frost 
og sne med begrænsede muligheder 
for at dyrke golfspillet, glæder vi os i 
turneringsudvalget til at komme i 
gang med en ny sæson, som vi her-
med byder velkommen til.
 
Det er vort håb, at rigtig mange også 
i år har lyst og mulighed for at delta-
ge i klubbens turneringer.
se side 20-21 for datoer.

Der er ikke så meget fornyelse, for 
der er jo ingen grund til at lave om 
på noget, som fungerer godt, men vi 
er i turneringsudvalget selvfølgelig 
altid lydhør, hvis der er nogen, som 
har en god ide til ændringer eller nye 
tiltag.

vi starter sæsonen op med stander-
hejsning og åbningsturnering søndag, 
den 7. april.
turneringen er sponseret af vestjysk-
BANK, som også er vært ved mor-
genkaffen og der er allerede nu mu-
lighed for tilmelding.

Tilbageblik på 2012 
Afviklingen af årets turneringer er 
forløbet tilfredsstillende med en pæn 
deltagelse til de fleste matcher.
turneringsudvalget oplevede dog vis-

se udfordringer på grund af megen 
nedbør op til og under flere turne-
ringer.
Håndteringen af disse situationer kan 
være vanskelig, så der er nu udarbej-
det en vejledning for, hvorledes tur-
neringsudvalget fremover skal forhol-
de sig i lignende situationer og det er 
bl.a. besluttet, at der senest 1 time 
efter udsættelse eller afbrydelse af 
spillet skal træffes beslutning om det 
videre forløb. 

vi fortsatte i 2012 med udlevering af 
tidsskemaer og det er turneringsud-
valgets opfattelse, at det har været 
medvirkende til at sætte større fokus 
på at skabe et tilstrækkeligt tempo  
i spillet, så brugen af tidsskemaer vil 
også fortsætte i den kommende sæ-
son. 

offentliggørelse af resultater i turne-
ringer er i 2012 blevet registreret i 
golfbox, hvor man løbende har kun-
net følge med i udviklingen i takt 
med indlevering af scorekort, hvilket 
har bevirket, at spændingen nogle 
gange har været udløst inden den of-
ficielle præmieoverrækkelse. 
Det vil fremover blive ændret således, 
at resultaterne først bliver tilgængeli-
ge på golfbox umiddelbart efter, at 
præmieoverrækkelsen er afviklet.

Af andre ændringer kan nævnes, at 
det er besluttet, at der fra den kom-
mende sæson ikke vil blive opkrævet 
gebyr for eftertilmelding til turne-
ringer, da vi ikke oplever det som no-
get problem.

Proens Dag
Proens Dag afvikles også i år og tur-
neringen er igen flyttet tilbage til 
den oprindelige termin i juni måned.
Der er som sædvanlig stor interesse 
for deltagelse i netop denne turne-
ring, og der vil senere blive givet 
nærmere information om, hvornår 
tilmelding kan påbegyndes.

Tama Cup
tama Cup afvikles som sædvanlig 
sidst i juli måned i dagene 26. – 28. 
juli.
Der er tale om en åben turnering, og 
vi håber igen på mange tilmeldinger 
fra gæstespillere, hvoraf mange delta-
ger år efter år i denne turnering.

Sydbanks four-ball
sydbanks four-ball turnering var en 
af de matcher, som blev aflyst på 
grund af regn og som lidt af en nød-
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løsning blev det besluttet at forsøge 
med afvikling en fredag eftermiddag.
Det viste sig at være en god ide med 
stor tilslutning, så efter aftale med 
sydbank gentages successen med af-
vikling fredag, den 9. august.

Klubmesterskab 2013
vi opfordrer stadig til, at flere tager 
udfordringen op og deltager i slagspil-
turneringen, som afvikles over en 
weekend.
De bedst placerede spillere har de se-
neste år kvalificeret sig til videre delta-
gelse i klubmesterskabet i hulspil.
interessen for deltagelse i hulspilsme-
sterskabet har dog vist sig ret begræn-
set, så det vil indtil videre ikke blive 
gennemført.  

Landbobanken Golf Cup
turneringen blev afviklet for første 
gang i 2012 i samarbejde med Holms-
land Klit golf og vil blive gentaget i år.
Alle med bopæl i ringkøbing-skjern 
Kommune kan deltage i turneringen, 
og vi vil gerne opfordre til, at klub-

bens medlemmer medvirker til at ud-
brede kendskabet til turneringen, så vi 
kan få flere deltagere fra de omkring-
liggende golfklubber. 

Ny turnering
Holte vinlager open afvikles for før-
ste gang fredag den 28. juni. Det er en 
turnering hvor der er fine præmier på 
dagen, men de 3 bedste går også vide-
re til en landsfinale, hvor 1. præmien 
er en tur for 2 personer til sydeuropa. 

Løbende turneringer
Ud over de planlagte klubturneringer 
afvikles også 2 løbende hulspilsturne-
ringer.
Carlsbergs hulspilsturnering er en in-
tern turnering, hvor alle kan deltage.
Der spilles i flere puljer med handicap-
udligning og puljevinderne går videre 
og deltager i et slutspil.

regionsgolf er en holdturnering, hvor 
der spilles mod andre omkringliggende 
golfklubber med indledende puljematch-
er, som afvikles i maj og juni måned.

Der er tilmeldt hold i A-B-C-D ræk-
kerne samt 1 seniorhold og 2 veteran-
hold, og der er allerede nu mulighed 
for tilmelding via golfbox.
Du kan læse mere om denne turnering 
på www.regionsgolf-danmark.dk.

endelig er der igen i år mulighed for 
at deltage i synoptik Cup, hvor der 
spilles i 5 handicapgrupper fra handi-
cap 42 og nedefter.
synoptik Cup tager udgangspunkt i 3 
interne klubturneringer og det er i år 
skjern Bank turnering, early riser og 
tama Cup (lørdag).
De samlede vindere i de 5 handicap-
grupper går videre i den landsdækken-
de turnering.
Det er muligt at læse mere om denne 
turnering på www.danskgolfunion.dk/
synoptik-cup.

Vi vil ønske alle en rigtig god golfsæson, 
og vi glæder os til at se rigtig mange af 
klubbens medlemmer til årets klubturne-
ringer.
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old Boy’s 2013 
vestjysk old Boys består af 6 nord-
vestjyske golfklubbers oldboys. vi 
spiller en gang om måneden, så vi 
kommer rundt til alle 6 klub-
ber i løbet af sommeren. 20 
spillere fra hver klub kan del-
tage, og hvis nogle klubber 
ikke har 20 med, bliver plad-
serne fordelt mellem de øvrige 
klubber, derfor er der god 
mulighed for at komme med, 
selv om man står på venteliste, 
hjemmeklubben må tage flere 
spillere med, hvis man har 
plads i klubhuset, så alle kan 
få mad og deltage i præmie-
overrækning.
 
i Dejbjerg golf Klub kan alle 
herrer som er fyldt 55 år og 
har under 36 i HCP deltage. 
Det koster ca. 300 kr. for 
greenfee og mad at deltage. 
Matcherne begynder altid kl. 9.00. 
tilmelding sker på opslagstavlen i 
kælderen. Listen bliver sat op den 
første mandag morgen, efter vi har 
spillet, og første gang mandag den 
29. april 2013.

De sidste mange år har det specielt 
været Lemvig og Dejbjerg, som har 
kæmpet om førstepladsen i den gen-
nemgående turnering, og pokalen, 
som blev købt, (da Lemvig vandt) i 
2010.

vi kunne ikke gentage bedriften fra 
2011, hvor vi vandt pokalen i  
KLUBtUrNeriNg i vestJYsK 
– oLD BoYs.
vi blev i år slået af Lemvig som der-
med har deres navn 2 gange på poka-
len, tillykke med det.

Der har i hele 2012 været god tilslut-
ning til turneringerne fra Dejbjerg 
golf Klub, og selv folk på venteliste 
kom med. vi har som altid nogle 

gode matcher mod de andre klubber. 
vi kommer ud til de forskellige ba-
ner, og hver gang vi tager hjem, er  

vi klar over, at vi i Dejbjerg har en 
golfbane, som har været i en perfekt 
stand i 2012. 

vi håber at i vil støtte op om turne-
ringen i 2013, så vi har en mulighed 
for at få pokalen hjem til Dejbjerg 
igen. Matchen i Dejbjerg er fastsat til 
20. juni 2013.

Vi glæder os til at se jer igen i 2013.

Med venlig hilsen 
Christian og Jørgen

øVRIGE MATCHER 
er fastlagt til 

følgende datoer:

Viborg - 16. maj

holstebro - 25. juli

Lemvig - 15. august

nordvestjysk - 19. september

herning - 10. oktober
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V I g t I g e  D a t O e r 
aPril maJ Juni Juli

m 1 2. påskedag 14

t 2

o 3 Begyndermatch

t 4

f 5

l 6

s 7
vestjyskBANK Åbnings-
turnering

m 8 15

t 9

o 10

t 11

f 12

l 13

s 14 Golfens Dag

m 15 16

t 16

o 17 Begyndermatch

t 18

f 19

l 20

s 21

m 22 17

t 23

o 24 Spil golf med en ven

t 25

f 26
Ringkjøbing Landbobank 
Turnering  /  st. bededag

l 27 Danmarksturnering

s 28 Danmarksturnering

m 29 18

t 30

o 1 Begyndermatch

t 2

f 3

l 4 Mr. Thomsen Parturnering

s 5 Danmarks befrielse 1945

m 6
Alternativ propoptagning 
– greens 19

t 7
Alternativ propoptagning 
– greens

o 8   

t 9 Kr. himmelfartsdag

f 10

l 11  

s 12

m 13 20

t 14

o 15 Begyndermatch

t 16

f 17

l 18

s 19 Pinsedag

m 20
Skjern Bank Turnering  
2. pinsedag 21

t 21

o 22 Spil golf med en ven

t 23

f 24

l 25 Danmarksturnering

s 26

m 27 22

t 28

o 29 Begyndermatch

t 30   

f 31

l 1

s 2
Early Riser Turnering 
Golfgaarden Lillebæk

m 3 23

t 4

o 5 Grundlovsdag

t 6   

f 7

l 8

s 9

m 10 24

t 11

o 12 Begyndermatch

t 13

f 14

l 15 Pro’ens Dag

s 16

m 17  25

t 18

o 19

t 20

f 21 længste dag

l 22

s 23

m 24 skt. Hans dag 26

t 25

o 26
Begyndermatch  /  
Spil golf med en ven

t 27

f 28 Holte Vinlager Open

l 29

s 30

m 1 27

t 2

o 3 Begyndermatch

t 4

f 5

l 6

s 7 Juniorrangliste Turnering

m 8 28

t 9

o 10

t 11

f 12

l 13

s 14  

m 15 29

t 16

o 17

t 18

f 19

l 20

s 21

m 22 30

t 23

o 24 Begyndermatch

t 25

f 26 Tama Cup

l 27 Tama Cup

s 28 Tama Cup

m 29 31

t 30

o 31
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2 0 1 3
auGust sePtember oKtober november

t 1

f 2

l 3 Danmarksturnering

s 4 Danmarksturnering

m 5  32

t 6

o 7 Begyndermatch

t 8

f 9
Sydbanks Four Ball  
Turnering

l 10

s 11

m 12  33

t 13

o 14

t 15

f 16

l 17

s 18

m 19 34

t 20

o 21 Begyndermatch

t 22

f 23

l 24
Klubmesterskab –  
slagspil

s 25
Klubmesterskab –  
slagspil

m 26 35

t 27

o 28 Spil golf med en ven

t 29

f 30

l 31

s 1

m 2 36

t 3

o 4 Begyndermatch

t 5

f 6

l 7 Kommunemesterskab

s 8 Kommunemesterskab

m 9 37

t 10

o 11 Begyndermatch 

t 12

f 13

l 14

s 15 Bravo Tours Efterårsturnering

m 16 38

t 17

o 18 Begyndermatch

t 19

f 20

l 21 udvalgssammenkomst

s 22 Jævndøgn

m 23 39

t 24

o 25
Begyndermatch  /  
Spil golf med en ven

t 26

f 27

l 28 Begynderafslutning

s 29

m 30 40

t 1

o 2

t 3

f 4

l 5

s 6

m 7 41

t 8

o 9

t 10  

f 11

l 12

s 13

m 14 42

t 15

o 16

t 17

f 18

l 19

s 20

m 21 43

t 22

o 23

t 24 fN-dag

f 25

l 26

s 27 sommertid slut

m 28 44

t 29

o 30

t 31

f 1

l 2

s 3 Tidlig Gløgg Turnering

m 4 45

t 5

o 6

t 7

f 8

l 9

s 10

m 11 morten Bisp 46

t 12

o 13

t 14

f 15

l 16

s 17

m 18 47

t 19

o 20

t 21

f 22

l 23

s 24

m 25 48

t 26

o 27 Generalforsamling

t 28

f 29

l 30
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forskellige 
sPilleformer
Slagspil. i slagspil spiller deltagerne 
et fastsat antal huller, som regel en 
eller flere 18 hullers runder, og den 
spiller (eller det par), der har anvendt 
det mindste antal slag for samtlige 
huller, er vinder. (regel 3-1)

Hulspil. en match (der består af en 
fastsat runde, medmindre komiteen har 
bestemt noget andet), vindes af den 
side, der er flere huller op, end der er 
huller tilbage at spille.
et halveret hul er et hul, hvor ingen af 
spillerne/parterne vinder (hullet deles). 
en halveret match er en hulspilskon-
kurrence, som efter spil af den fastsatte 
runde ender uafgjort.
Komiteen kan, for at få afgjort en hal-
veret match, udstrække den fastsatte 
runde til så mange huller, der kræves, 
for at matchen kan vindes. (regel 2-3)

Foursome. en turnering, i hvilken to 
spillere danner par og spiller mod et 
andet par. Hvert par spiller kun én 
bold, idet partnerne skiftes til at slå til 
bolden og også skiftes til at slå fra tee-
stederne. (regel 29, def.) Mixed fourso-
me er en turnering, hvor hvert par be-
står af en kvinde og en mand.
i Foursome tildeles parret halvdelen af 
deres samlede spillehandicap, som run-
des op/ned.

Greensome. greensome er en variati-
on af foursome, idet begge spillere i 
parret slår ud fra teestedet og vælger
den bedste bold, som spilles videre af 
den spiller, hvis bold ikke er valgt.  
Herefter skiftes spillerne til at slå som i 
foursome.
slagspil: i greensome slagspil er parrets 
spillehandicap lig med:
Laveste ”spillehandicap” x 0,6 + højeste 
”spillehandicap” x 0,4.  
Der rundes op/ned. 
eks.: spiller 1: spillehandicap på 5 og 
spiller 2: spillehandicap på 16. 
Dvs. 5 x 0,6 + 16 x 0,4 = 9,4 som afrun-
des til 9.
NB: Driver begge spillere boldene out 
of bounds eller tabt, må kun én spiller 
drive om. Partnerne bestemmer selv 
hvem, og vedkommende skal slå fra 
partnerens teested.

Four-ball. en turnering, hvor to spil-
lere spiller mod 2 andre spillere, såle-
des at det er de 2 siders bedste bold, 
der tæller på hullet (regel 30, def. hul-
spil, regel 31 def. slagspil).
Udtrykket fire-bold bruges som beteg-
nelse for 4 spillere, som spiller i en 
gruppe i en slagspilturnering.
i Four-ball tildeles hver spiller fuldt 
spillehandicap, og hver spillers handi-
capslag fordeles på hullerne efter han-

dicapnøglen, således at parrets laveste 
nettoscore på hvert hul kan konstateres 
og tilsammen udgøre parrets 18 hullers 
score.

Eclectic. turneringen spilles over 2-3 
runder som slagspil, stableford eller 
parturnering. Det bedste resultat 
(point eller bruttoscore) på hvert hul, 
som spilleren har opnået i nogen af 
runderne, noteres og udgør tilsammen 
spillerens 18-hullers resultat.
Handicap tildeles med ¾ af spillehan-
dicap for hver runde. Der rundes op/
ned eller regnes med kvarte slag i slag-
spil. Handicapslagene fordeles efter ba-
nens handicapnøgle i stableford eller 
parturnering, men fratrækkes eclectic- 
bruttoscoren ved slagspil.
Kan også spilles over mange runder 
over en tidsperiode. i så fald tildeles ½ 
spillehandicap med afslutningsdagens 
handicap.

Flagspil. Hver deltager får udleveret et 
flag, som skal placeres der, hvor hans 
bold ligger, når han har brugt så man-
ge slag, som banens par + hans spille-
handicap udgør. Har spilleren ikke an-
vendt alle sine slag efter 18 huller, fort-
sætter han på en ny runde, indtil 
slagene er brugt. vinder er den spiller, 
som når længst. Hvis flere ligger tilsy-
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neladende lige, skal der foretages op-
måling af, hvem der ligger nærmest 
hullet. Fuld tildeling af spillehandicap.

Par-turnering. Benævntes tidligere 
“Bogey-turnering”.
Der konkurreres mod hullets par. op-
nås en nettoscore lig med hullets par, 
får man et 0. opnås en score bedre end 
par, får man et +. opnås en score dårli-
gere end par får man et -. summen af 
+ og - giver resultatet.
Fuld tildeling af spillehandicap, idet 
disse fordeles efter banens handicap-
nøgle.

Three-ball om point. også kaldet 
”Amerikaner” eller ”Københavner”. 
Hulspilmatch mellem 3 spillere, som 
deler 6 points
pr. hul efter følgende regler:
•  Bedste (netto)score får 4 points, 

næstbedste 2 og dårligste 0.
•  er en spiller bedst og de to andre 

lige gives 4,1,1.
• er to spillere bedst og lige gives 3,3.
• er alle lige gives 2,2,2
Undertiden tilføjes den regel, at hvis 
den bedste score er 2 eller flere slag 
bedre end det næstbedste, får den bed-
ste score alle 6 points.
Handicaptildeling som i three-ball.

Bermuda. Hulspilsmatch, som gives et 
islæt af slagspil. vindes et hul med 1 
slag, bliver spilleren 1 up, vindes det 
med 2 eller flere slag, bliver spilleren 2 
up. Fuld handicaptildeling. straffeslag 
tildeles efter slagspilregler.

Bisque. Hulspilsmatch, hvor handicap-
slagene ikke fordeles efter nøglen, men 
kan tages på de huller, hvor spilleren 
ønsker det. Han kan også bruge flere 
slag på samme hul. Anvendelsen af 
handicapslaget skal besluttes, inden 
spilleren forlader green.

Blind makker. efter turneringen er 
begyndt, parrer turneringsledelsen ved 
lodtrækning spillerne. Partnernes sam-
menlagte nettoresultater udgør parrets 
resultat. Denne spilleform kan bruges i 
sammenhæng med de fleste turne-

ringsformer og kan også indlægges som 
en ekstra turnering i turneringen.

Hallington. stablefordvariant. spiller 
man hullet i par, opnår man et antal 
points, som er lig med par. spiller man 
hullet 1 eller 2 slag dårligere end par, 
trækkes disse 1 eller 2 slag fra parvær-
dien. spiller man hullet under par, be-
lønnes man med, at der lægges det an-
tal slag, man går bedre end parværdien, 
til parværdien.
eks.: spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår 
man 5 - 2 = 3 points.
spilles derimod et par 5-hul i 4 slag, 
opnår man 5 + 1 = 6 points.
Forskellen i dygtighed udlignes ved, at 
man til slut, efter at have sammentalt 
de opnåede points tillægger hver enkelt 
spillers spillehandicap. spilleresultatet 
bliver således det opnåede antal points 
+ spillehandicap.

Hidden hole. efter en slagspilrunde 
udtrækker turneringsledelsen et på for-
hånd fastsat antal huller. resultatet er 
herefter summen af scoren på disse 
huller. en forholdsmæssig del af spille-
handicappet fratrækkes. Anvendes nor-
malt som en ekstra turnering indlagt i 
den ordinære turnering.

Kicker. i stedet for at få tildelt handi-
capslag har spilleren ret til at slå et 
hvilket som helst slag om, indtil han 
har brugt sit handicap. omslag skal 
slås, inden spilleren går frem til bol-
den. slagspilregler.

Nassau. slagspilturnering mellem 2, 3 
eller 4 spillere om 3 points. vinderen 
af de første 9 huller får 1 point, vinde-
ren af de sidste får 1 point, og vinderen 
af hele turneringen får 1 point. Fuld 
tildeling af slag.

Scramble. Holdturnering for 2, 3 el-
ler 4 spillere. Holdene bør sammensæt-
tes således, at spillehandicap er unød-
vendigt. På hvert hul driver alle. Her-
efter vælger man det bedste drive, 
hvorfra alle så slår deres tredieslag og 
så fremdeles.
turneringen spilles efter slagspilregler.
Det anbefales at tilføje den turnerings-
betingelse, at alle spilleres drives skal 
vælges mindst 4 gange - 3 mandshold 
dog 5 gange og 2 mandshold 6 gange.

Snoreturnering. i en variant forsynes 
hver spiller med en snor af samme 
længde, f.eks. 30 cm, og spilleren kan
flytte sin bold snorens længde, så man-
ge gange som spillehandicappet angi-
ver.
turneringen spilles efter slagspilregler.

Solo-kølle turnering. Hvert hold be-
står af 7 spillere, hvoraf en er kaptajn. 
Hver spiller får til opgave at spille med 
en og kun en kølle af følgende: driver, 
3-wood, 3 jern, 5 jern, 7 jern, 9 jern el-
ler putter. Holdet spiller en bold, og 
kaptajnen bestemmer, hvilken spiller 
(kølle), der skal slå.

3-kølle turnering. Hver spiller må 
kun medbringe og anvende et begræn-
set antal køller, f.eks. 3 stk.
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Byder velkommen til sæsonen 
2013.
til alle friske golfpiger, der har tid 
og lyst til at spille golf sammen med 
formiddagspigerne hver tirsdag kl. 
9.30 (ingen handicapbegrænsning).
 
vi mødes første gang tirsdag den 2. 
april kl. 8.30 til en kop formiddags-
kaffe og en kort orientering om sæson-
en. Derefter spiller vi 18 huller. 
Kontingent for året er uændret 250 
kr., som betales ved tilmeldingen. 

Nye spillere er meget velkommen til 
at deltage et par gange uden at betale, 

for at se, hvordan det er at spille sam-
men med formiddagspigerne. 
 
Der spilles 18 huller hver tirsdag kl. 
9.30. vi mødes senest kl. 9.10, og der 
trækkes scorekort. vi starter på 6 for-
skellige huller. Det betyder, at vi er 
færdige på nogenlunde samme tid, så 
alle, der har lyst, kan få et stykke 
mad og socialt samvær i klubhuset ef-
ter matchen.
 
i får udleveret et informationshæfte 
”Den Lille gule”. Den indeholder 
matchprogram plus mange praktiske 
oplysninger. Desuden fortæller den 

om reglerne ved de forskellige match-
er.
 
vi håber, at rigtig mange vil møde op 
og være med til, at vi kan få hyggeli-
ge timer sammen i det nye år.

VeL møDt tIL en gOD SæSOn.

Mange kærlige hilsener 
udvalget for  
formiddagspigerne 
Hanne N. Pedersen, Birte Frank, 
inga vad, Aase Johansen

formiddaGspiger
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eftermiddaGs
piger

i skrivende stund er det kold vinter. 
Dagene bliver dog længere og det fø-
les godt, så mon ikke eftermiddagspi-
gerne længes efter foråret og glæder 
sig til at mødes med golfere på grøn-
ne baner igen.

FIrKløVereT vil gerne byde alle 
velkommen til en forhåbentligt god 
sommer på golfbanen og i klubhuset 
bagefter.

Der spilles hver tirsdag
Der spilles hver tirsdag, og der er 
som hidtil indlagt forskellige matcher. 
Der er ingen handicapbegrænsning. 
vi går ud kl. 14.00 – 15.00 – 16.00 – 
16.30 – 17.00.
i år prøver vi med en tid kl. 17.00, så 
håber vi alle kan være med efter endt 
arbejde.
til matcherne går vi ud kl. 16.00, på 
nær flagmatch hvor alle skal starte 

fra hul 1, der går vi ud fra kl. 15.00 
- 17.00.

i år får vi besøg fra trehøje golfklub. 
vi har aftalt med skærbæk Mølle, at 
vi bytter, så vi besøger dem igen i år, 
så vi ikke har to besøg samme år.  
Den 1. september arrangeres udflugt 
til Åskov golfklub.

i år er det os der skal arrangere 
match med herrerne, det bliver den 
16. juli. 
Afslutningsmatchen/festen er fastsat 
til 5. oktober. sæt allerede nu kryds i 
kalenderen.

vi glæder os til at se rigtig mange til 
sommerens golfoplevelser.
Hold jer orienteret via eftermiddags-
pigernes hjemmeside.

Med venlig hilsen
Firkløveret
solveig, Kirsten, grete og Astrid

vi Holder 
opstartsmøde 
tirsdaG den 2. aPril 
Kl. 17.00 - 19.00 i Klubhuset. 
Der serveres kaffe/te med et stykke brød. Vi håber at rigtig 
mange møder op, både ”gamle” og nye.

Der vil blive informeret om: 
Starttidspunkter 
Matchprogrammet 
Booking i Golfbox til matcher
Stableford/slagspil
Gennemgang af ændringer.
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Traeneren:

sådan sagde min far altid til mig, da 
jeg var junior og stod i roy Howetts 
shop og drømte om en ny driver. Min 
far var en klog mand og god til at 
holde udgifter til min sport lidt nede, 
men han overså, at man faktisk kan få 
golfudstyr, der passer mere til den 
golfer man nu engang er.
Der findes drivere der direkte be-
kæmper slice. Der findes driver der 
direkte bekæmper hook. Der findes 
drivere der hjælper bolden op i luften. 
Der findes mange forskellige lofts, og 
der findes endnu flere forskellige ty-
per skaft.

Forstil jer det værste tilfælde: Dine 
drives skruer altid til venstre – og 
samtidig har du en driver, der netop 
får bolden til at skrue til venstre! 
Det er meget let, at finde ud af om 
du har den rigtige driver.
Book en fitting hos mig. Det er gratis, 
det er uforpligtende, og så tester jeg, 
om din driver er den bedste driver til 
netop dig. Jeg tester med nyeste tek-
nologi, en Fligthscope radar, så er jeg 
sikker på at finde ud af alt om netop 
dig, din driver, dit sving og hvordan 
du lettest kommer langt og i fairway.

Justerbarhed, hvorfor og hvad kan vi 
bruge det til?
efter at have set og prøvet alle nyhe-
der til 2013 sæsonen, er der kun et 
ord der popper frem, og det er juster-
barhed. Man har mange år kunne ju-
stere på driverne, men i år har flere af 
producenterne virkelig ændret deres 
koncept og gået hele vejen i justerings 
muligheder.

Man har de sidste par år kunnet ju-
stere køllehovedet til lidt åben eller 
lidt lukket. Det vil sige, at køllen vil 
hjælpe bolden enten til højre eller 
venstre. Det har været rigtig godt, 
men når man åbnede køllen fulgte 
graderne med, så man ændrede både 
grader og retning, det har ikke altid 
været 100 % godt.
i 2013 kommer justerbarhed 2.0. Nu 
kan man på mange køller justere loft 
for sig og køllehovedets retning for 
sig. Det giver kæmpe store fordele for 
os golfere.

Mange herregolfere har de sidste år 
købt en højt loftet driver. Hvis en 
spiller slår ned på bolden, altså ram-
mer bolden på vej ned af, så er højt 
loft en god løsning lige nu og her, 
men det er også en gidselsituation. 
spilleren kommer aldrig til at ramme 
bolden på vejen op, som man helst 
skal, da han så vil slå for højt. så man 
bliver fanget af det høje loft og er 
nødt til at slå ned på bolden. Man vil 
slå bedre drives med en 10,5 graders 
driver, hvor man rammer bolden på 
vejen op. 

Den nye Cobra driver kan indstilles 
fra 8,5 grader til 11,5 grader, og den 
nye Nike fra 8,5 – 12,5. Det giver en 
masse muligheder. Man kan spille 
med den i 12,5 grader, men træne i 
10,5. Man er ikke taget til fange læn-
gere, og der er en udvej ud af de dår-
lige drives. 

Det kan også være at det blæser rigtig 
meget og man gerne vil have lavere 

loft den ene dag. er fairways meget 
våde, så kan det måske være en bedre 
ide at flyve bolden højere. 
Det er meget nemt at indstille loftet 
eller retningen på de nye drivere. Det 
tager ca. 60 sekunder og man gør det 
med en nøgle som medfølger når man 
køber driveren. 
De nye indstillinger giver dig nogle 
fordele på den enkelte runde, men de 
giver dig også en driver du kan bruge 
længere. Du kan udvikle dig med din 
driver, det er nemt at skifte skaftet ud 
hvis du har behov for det.

Konklusion: Jeg syntes rigtig godt om 
de nye drivere, og jeg glæder mig til 
at vise jer de nye produkter.

DET ER MANDEN 
- ikke udstyret! 
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Traeneren:
KuRSER og 
lektionsmuligheder  2013

ÅBNINGSTIDER 
I gOLFStOre Dejbjerg

mandag  Lukket
tirsdag 12.00 - 18.00
Onsdag 12.00 - 18.00
torsdag 12.00 - 18.00
Fredag 12.00 - 16.00
Lørdag 09.00 - 15.00
Søndag  09.00 - 15.00
helligdage 09.00 - 15.00

Der er åbent i ovenstående tidsrum, men 
der kan også være åbent om formiddag, 
hvis jeg ikke har lektioner. 

jacob@svingdoktor.dk
mobil 30 111 700  .  Shoppen 97 35 36 44

Fredags hygge for nyere golfere 
Fredags hygge er kun for deltagere 
over hcp. 30 eller golfere der ikke har 
spillet i mere end 4 år.
vi træner i 1 time. så spiller vi 9 hul-
ler og afslutter med fællesspisning.
Pris 249 kr. inkl. mad 1 øl/vand, præ-
mier og træning. max 24 deltagere.
vi tester konceptet den 19. april kl. 
16.00, tilmelding inden den 12. april.

Hygge matchtur til Sverige  
den 2. juni - 3. juni
turen går til det dejlig Halmstad 
område, nærmere bestemt den idylli-
ske ringenäs bane. På banen ligger 
der et lille lækkert hotel og her skal 
vi bo med havudsigt. 
vi kører selv i egen bil og mødes på 
golfbanen. Den 2. juni - 3. juni. Pri-
sen er ca. 1.600 dkr. pr. person i dob-
belt værelse og ca. 1.850 kr. i enkelt-
værelse. (Prisen kan svinge lidt pga. 
den svenske krones kurs, prisen er 
udregnet til kurs 88). 

Prisen er inkl. greenfee 18 huller søn-
dag og mulighed for 36 huller man-
dag, morgenmad den 4. juni, 1 x fro-
kost, 1 x  to retters aftensmad den 3. 
juni, præmier, fri træningsbolde, bane 
guide, og fri trolley. se mere om tu-
ren på www.svingdoktor.dk.

Årskort til træning
skal det være i år du virkelig bliver 
bedre? så er et årskort lige noget for 
dig.
Du får: 1 individuel lektion hver uge 
hele sæsonen.
6 gruppe lektion i løbet af sæsonen.
Pris 2000 kr. 

En formiddag med proen
(et lille hold på max. 4 deltagere)
vi mødes kl. 09.00 og spiller 7 huller. 
På runden kigger vi på, hvad der kan 
gøres bedre på følgende områder: 
teknik, coursemanagement, udstyr 
og køllevalg. efter runden går vi på 
driving rangen og arbejder med de 
ting vi har set på banen. Max. 4 del-
tagere pris 250 kr. pr. deltager. Ligger 
typisk hver anden fredag formiddag 
hele sæsonen.

Sommer Golfskole
igen i år vil der være sommer golf-
skoler. 3 dage med golf, hygge og sol. 
Program:  
træning   kl. 10.00 - 12.00  
Frokost kl. 12.00 - 13.00 
18 huller  kl. 13.00. 
Den sidste dag afslutter vi med en 
hyggelig afslutningsmiddag. Pris for 3 
dage inkl. træning, frokost, afslut-
nings middag og præmier. træningen 
putting, korte indspil, lange indspil, 
driver. Pris 1500 kr. 
2. juli - 4. juli
30. juli - 1. august

Påske Kursus
25. marts - 27. marts
3 dage med træning og spil. vi træ-
ner fra kl. 10.00 - 12.00, frokost kl. 
12.00 og 18 huller kl. 13.00. 
Pris 1.000 kr. inkl. 3 x frokost med 1 
øl/vand, 6 timers træning.

Lav dit eget kursus
gå sammen med dine golfvenner og 
lav jeres eget golftrænings forløb. ek-
sempel 6 personer i 6 timer. en time 
hver anden uge fra starten af april. 
Pris 550 kr. pr. deltager. vi finder et 
tidspunkt der passer jer. 

Gruppelektioner
Hver uge har vi forskellige gruppe 
lektioner. Der er plads til 10 personer 
i en gruppe lektion. vi gennemgår 
forskellige emner. Driver, indspil, 
bunker, putting osv. prisen er 75 kr. 
pr. person.

Individuelle lektioner
1 x 20 minutter 150 kr. 
10 x 20 minuter 1.350 kr.  
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Specialudstyr til og specialviden  
om opgravningsfrit rørlægningsudstyr
gunnar guldbrand A/s har siden 
1981 haft forhandling af den tyske fa-
brik tracto-technik`s program af ud-
styr til opgravningsfri rørlægning. 
grUNDoMAt jordraketter, som 
udstyret kaldes i daglig tale, bruges 
til f.eks. nedlægning af el-, tele- og fi-
berkabler. til større og længere op-
gaver findes grUNDoDriLL/
grUNDoPit styrbare boreanlæg 
samt grUNDoBUrst rørudskift-
ningsudstyr, som opfylder tidens krav 
til opgravningsfri rørrenovering. Det 
nyeste indenfor området er grD sy-
stemet til miljøvenlig indvinding af 
jordvarme.
 i årenes løb er produkt-sortimentet 
udvidet med udstyr og tilbehør, som 

er naturligt for de kundegrupper, der 
er kontakt til.
 gunnar guldbrand A/s råder over 
et veludstyret værksted med special-
uddannet personale, hvor man, ud-
over fremstilling af udstyr til forsy-
ningssektoren, kan tilbyde andre for-
mer for arbejde, såsom drejearbejde 
op til Ø 900 mm, fræsearbejde, mon-
tage- og reparationsarbejde, tig-
svejsning, Mig-mag svejsning, elek-
trodesvejsning, slidpålægning af 
tungstenscarbid o.s.v.

 VorT MÅl  
er aT Være KeNDT For:

Godt håndværk  
- hurtig og god service

Professionel og reel rådgivning

Firmaet blev startet i 1981 af gunnar 
guldbrand. 1. januar 2008 startede et 
glidende generationsskifte med Den-
nis guldbrand, der i dag ejer 50% af 
virksomheden, så fremtiden er sikret 
for kunder og medarbejdere.

Et stærkt og godt lokalsamfund  
bygger på vilje

som i den lokale idræt handler det 
for et stærkt lokalsamfund om mere 
end sammenhold, talent og træning. 
Det handler om viljen: viljen til at 
give alt for holdet, til at træffe den  
bedste beslutning under pres og til at 

bygge et positivt fællesskab op for 
store og små.
 
i vestjyskBANK har vi holdet, der 
ved, hvor vigtigt det er at have viljen. 
Derfor bakker vi op om lokalområd-

ets fightere både på og udenfor ba-
nen.

velkommen i vestjyskBANK.

PartnerScorNer
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Stauning Whisky  
begyndte som en idé
stauning Whisky begyndte som en 
idé til en ny hobby i 2005. interessen 
og nysgerrigheden greb om sig og det 
førte til et rigtigt dansk whiskydestil-
leri i det vestjyske.
Hos stauning Whisky udfører vi selv 
alle dele af produktionen, lige fra vi 
modtager kornet fra landmanden, til 
vi sætter proppen på flasken. Dermed 
sikrer vi, at der ikke bliver gået på 
kompromis med kvaliteten noget sted 
i produktionen. 
vi har mange gæster, der besøger de-
stilleriet. gæsterne er både danske og 

udenlandske turister, lokale borgere, 
foreninger, virksomheder og mange 
andre. 
Under rundvisning i destilleriet har 
man mulighed for at opleve alle dele 
af en whiskyproduktion. 
Hvis man mangler et anderledes ind-
slag, så kig forbi stauning Whisky og 
oplev, hvordan nysgerrighed kan være 
grobund for noget ganske unikt – 
både lokalt og internationalt. Besøget 
sluttes selvfølgelig af med at smage på 
dråberne.
vi er i stauning Whisky stolte af den 

udvikling, vi allerede har været igen-
nem, og de tilbagemeldinger, vi får 
fra både whiskyeksperter og gæster. 
vi glæder os til en spændende frem-
tid med mange udfordringer og for-
håbentlig endnu flere gæster

Firmaet Anlægsgartner Lauge Bonde 
Aps startede i 1996 i Borris, hvor 
Lauge Bonde begyndte som selvstæn-
dig anlægsgartner. i starten var det 
hovedsageligt anlæg af  haver, ind-
kørsler og terrasser firmaet beskæf-
tigede sig med. i 1997 blev Lauge 
autoriseret kloakmester og således be-
gyndte firmaet også at arbejde med 
kloakering og nedsivning. 
gennem årene er firmaet vokset og så-
ledes er der i dag 15 ansatte. Arbejds-
opgaverne er ligeledes udvidet gennem 
årene, og i dag udfører firmaet alt  
indenfor anlægsarbejde, kloakering,  

entreprenørarbejde, nedbrydning, 
drænarbejde, byggemodning m.m.
seneste investering er en minigrader, 
som anvendes til finafretning af bold-
baner, pladser, cykelstier, byggemod-
ning m.m. 
Firmaet vedli-
geholder også 
grønne områ-
der v/virksom-
heder samt 
private haver. Mulighederne er mange 
– for os er ingen opgave for lille  
eller for stor – ring og få et uforpligt-
ende tilbud. 

Anlægsgartner og aut. kloakmester

Borris - tlf. 9736 6194 - Bil. 2033 6194
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Bredgade 10 / 6920 Videbæk / tlf. 4456 5850
videbaek@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk/videbaek

Vi er Europas stærkeste bank*

– tæt på dig

*Iflg. Bloomberg 2011/2012

Anja Lyhne Bjarne Ulriksen Dorte Sylvestersen
Direktør Privatrådgiver Privatrådgiver
Tlf. 4456 5865 Tlf. 4456 5866 Tlf. 4456 5862

Henriette Bjerre Karl Skovdal Jens Dahl
Erhvervsrådgiver Investeringsrådgiver Pensionsrådgiver
Tlf. 4456 5863 Tlf. 6037 9843 Tlf. 2812 0701
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Jørgen Obling

Anne Mette Obling
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nYt Fra 
Græsrødderne 2013
sandt at sige, så stod græsrødderne i 
vand til stråhalsen i 2012 – vi fik 500 
mm regn over normalen, hvilket gav 
vores banepersonale en yderlig udfor-
dring, som de har løst på fremmeste 
vis, da banen året igennem fremstod i 
fineste stil, altså en indsats der fortjen-
er ros fra alle sider.

stort set eneste forstyrrende element 
var, da en flok kreaturer fandt kvali-
teten af vores velplejede græsarealer 
uimodståelige, hvilket så gik særdeles 
hårdt ud over hul 2, 3, 5 og 7., og 
også her var banepersonalet klar med 
en hurtig udrykning til karakteren 
”en glad smiley”, der bredte sig videre 
til de bekymrede golfspilleres ansigts-
udtryk. Nu tilbagestår så, at der for-
håbentligt findes en løsning rent for-
sikringsmæssigt, så vi kan få vore 
omkostninger dækket ind.

Der er så andre arter fra den zoologi-
ske verden, vi gerne vil have vælger at 
bosætte sig hos os – nemlig stærene – 
og der er til dette formål bestilt 50 
stærekasser til supplement af vores 
nuværende boligmasse.

Hvorfor så stærekasser – og sig så or-
det ”gåsebiller” – de har så modsat 
kreaturerne den uvane, at de æder 
græsset neden fra, og det med endnu 
større konsekvenser. Lars der er med 
i baneudvalget fortæller godt nok, at  
han i tarm har indgået en aftale med 

gåsebillerne der, at de æder det de 
kan, og så beholder han resten – en 
aftale begge parter for øvrigt har 
overholdt til punkt og prikke til dato.

Men se – en sådan aftale duer slet 
ikke i Dejbjerg, her er vi gået langt 
videre end Dyrenes Beskyttelse endda 
ville gøre, idet vi for flere år siden 
oprettede en ”fond”, der 100% er de-
dikeret til gåsebillerne, og fortæl os 
gerne – hvor mange andre steder i 
Danmark har gåsebillerne den glæde, 
at have deres egen fond, der modtager 
økonomisk støtte fra alle klubmed-
lemmer, og det tillige med et glad 
smil på læben.

Banepersonalet står for tildeling af 
”midlerne” til gåsebillerne, hvor de så 
end måtte bosætte sig i området – og 
virkningen udebliver heller ikke, da 
de hen ad vejen bukker under for den 
rundhåndede tildeling.

gåsebille Fonden – fungerer sådan 
lidt ”on and off” – så i de perioder, 
hvor lageret er fyldt op, sker der in-
gen opkrævning, men via fondens 
midler undgår vi, at disse små græs-
rodsfortærende flyvende væsener ikke 
ødelægger vores bane, som vi bruger 
godt 2,0 millioner kr. om året til ved-
ligeholdelse af.

vi har fået lavet en opmåling af vores 
arealer, der i alt udgør 53 ha, og hvor 
af blandt andet fairway og greens ud-
gør henholdsvis 10.750 m2 og 1.215 
m2. opmålingen er foretaget med 
baggrund i den nye lovgivning med 
hensyn til anvendelse af pesticider, 
hvor der fremadrettet skal indberettes 
om forbruget.

Disse nye skærpede krav, vil alt andet 
lige betyde mere ukrudt, men nu må 
vi se, hvordan det udvikler sig. Det 
våde 2012 medførte også en stor ud-
fordring for drænsystemet, som nu vil 
blive underlagt et eftersyn i 2013.

Af nye tiltage i 2013  
kan nævnes:

•  opsætning af en ”torden pavillon” 
mellem hul 15 green og hul 16 te-
ested

•  teestederne på hul 13 renoveres  
(er i dag meget pukkelryggede)

•  en mere spændende driving range, 
nu med 3 hævede ”sigtegreens” på 
75, 100 og 125 meters afstand

•  opsætning af master på ca.150 me-
ter – do. mål som ved amerikansk 
fodbold

•  græsarealet bag udslag måtterne, 
der er nærmest ikke eksisterende, 
bliver ændret til en sti med en be-
lægning af stabilgrus med stenmel 
øverst
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sidste år lød overskriften ”2012 er 
året, hvor vi slår ”en tørv” for det fri-
villige arbejde”, og det må siges blev 
til virkelighed, da omkring 50 mødte 
frem en lørdag sidst i marts måned, 
hvor der engageret blev gået til sagen, 
en indsats der satte sine synlige spor 
hele banen rundt.

Ligeledes det hold af frivillige, som 
vores banepersonale har kunnet træk-
ke på hen over året, når de havde 
brug for ekstra hænder.

Der skal lyde en stor tak til de mange 
frivillige, og vi ser i baneudvalget 
frem til, at dette kan gentages i år, og 
om hvad og hvornår vil der komme 
nærmere information om.

Ændringen omkring vores putting-
green, håber vi på, er faldet i alles 
smag, nu hvor der ikke skal øves på 
en belægning af fyrrenåle, så når nu 
de nyplantede store eg forhåbentligt 
alle har fået mod på at ”gro fast”, se 
så bliver det rigtigt godt.

vi skal også igen i år have fuldt fokus 
på baneomkostningerne, da tiderne 
for golfbaner jo ikke udpræget kan si-
ges at være ”som i de gode gamle 
dage” for blot 5 år siden, men det skal 
nok lykkes igen.

vi har et dygtigt og omkostningsbe-
vidst banepersonale, hvor vinteren til-
lige er brugt til at få vores maskin-
park gået efter i sømmene plus, at 
klipperne har fået skærpet tænderne, 
så de er klar til at bide fra sig, når der 
går forår og grøde i græsset.

vores samarbejde med blandt andet 
ringkøbing-skjern Kommune og 
Hede Danmark er vi meget glade ved, 
og hvor vi sammen løbende finder 
gode løsninger på udfordringer om-
kring banen samt arealer, der grænser 
op til.

vi har igen i år brug for jeres ”ind-
spil” til baneudvalgets opgaveliste – så 
tøv ikke med at komme med gode 
forslag, konstruktiv kritik og hvad der 

ellers måtte røre sig af spændende 
tanker og ideer, men dermed dog 
være ikke sagt, at alt vil ske fyldest.

Jo mere inspiration, jo bredere dialog 
jo bedre beslutninger med de midler 
og muligheder vi har og læg hertil, at 
vores golfbane som en levende orga-
nisme hele tiden udfordrer os, ja så er 
der nok at tage vare på igennem sæ-
sonen.

Baneudvalgets største ønske for 2013 
er – masser af sol om dagen og pas-
sende regn om natten – det giver 
godt nok en masse bøvl med ”alt det 
grønne” – men det står trods alt ikke 
mål med de mange gode oplevelser, 
der venter os lige om lidt.

Med ønsket om en god sæson 2013
Baneudvalget
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Feather and Fibre Industry

Industrivej 1, DK-6940 Lem St., 

Denmark
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Fax (+45) 97 34 20 50
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www.soems.dk
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A. V. Vejgaard as

Car Service

S. E. Auto



Med henblik på fortsat at skabe de 
bedst mulige forhold for golfsporten 
og dens udøvere har Dansk golf 
Union i samarbejde med University 
College Nordjylland skabt en uddan-
nelse, der har til formål at uddanne 
personer til at varetage ledende funk-
tioner og udviklingsopgaver i de dan-
ske golfklubber.

Deltagerne har igennem det treårige 
forløb sikret sig kvalifikationer til 
selvstændigt, at forstå og anvende led-
elsesteorier og metoder, der fremover 
kan anvendes til at planlægge og gen-
nemføre de komplekse opgaver, man 
naturligt møder i en golfklub.
Uddannelse af det første hold tog sin 
begyndelse i 2010, og det har med 
udgangen af januar 2013 afsluttet den 
sidste eksamen, hvorfor de enkelte 
deltagere nu har modtaget Diplom i 
golf Management.

Dejbjerg golf Klub har med glæde 
noteret sig, at vi blandt det første 
holds dimittender finder vores egen 
daglige leder Hanne Häggqvist.
Hanne har således brugt en stor del 
af sin fritid på at efteruddanne sig i 
såvel mange af de opgaver, hun be-
skæftiger sig med i hverdagen samt 

nogle af de udviklingsmuligheder, der 
formentlig vil vise sig fremover.
Hun bliver i bestyrelsen betegnet 
som klubbens ”blæksprutte”, den der 
binder tingene sammen og koordine-
rer de mange udvalgs forskellige 
funktioner, så bestyrelsen forhåbent-
lig kan fastholde sit overblik.
Det har hun egentlig være god til 
længe, men nu har hun også fået pa-
pir på det, så bestyrelsen ser med for-
ventning og glæde frem til ny inspi-
ration og efterfølgende diskussion 
om, hvordan vi også fremover får 
Dejbjerg golf Klub til at videreud-
vikle sig bedst muligt.

vi ønsker Hanne tiLLYKKe med 
ønsket om et fortsat godt samarbejde.

Viggo Nielsen, Formand

Dansk golf Union har i samarbejde 
med University College Nordjylland 
(UCN), golfens Administrative For-
ening (gAF), og Danmarks idræts-
Forbund udviklet et samlet uddannel-
sestilbud målrettet de ansatte i de 
danske golfklubber. Uddannelsen har 
til formål at uddanne personer til at 
varetage ledende funktioner og udvik-
lingsopgaver i de danske golfklubber. 
Uddannelsen er opbygget af følgende 
seks moduler golfmanagement, golf-
marketing, golfjura og risikomanage-
ment, salg og hospitality, golf økono-
mi og til slut en hovedopgave. Ud-
dannelsen er 3-årig, og modulerne 
ligger placeret uden for golfsæsonen. 
Det første hold er færdigt i januar 
2013, hvor hold nummer tre begyn-
der. Uddannelsen er målrettet golf-
klubberne, og alle moduler tager ud-
gangspunkt i den studerendes egen 
golfklub. 

en af initiativtagerne Klaus Frejo 
(UCN) er selv tidligere golf manager, 
og har gennem sit eget virke prøvet 
hvilke udfordringer, der ligger i at 
være leder i en organisation med fri-
villige, bestyrelse, ansatte, restauratør 
og pro. Denne viden er meget værdi-
fuld i forhold til, hvordan uddannel-
sen er tilrettelagt. 
samtidig med at medarbejderne ud-
dannes, så dannes der nye netværker 
og erfaringsudvekslingen klubberne 
imellem giver ny viden og inspiration 
til den enkelte klub, hvilket giver en 
masse nye ideer, som er lige til at im-
plementere i hverdagen.
Klubberne oplever i disse tider, at 
konkurrencen er blevet skærpet, og 
klubberne bevæger sig fra at være for-
eningsdrevne til at være virksomhe-
der, hvor der er mere økonomisk fo-
kus. Denne udvikling gør, at de an-
satte har et stigende behov for 

udvikling og uddannelse, hvilket den-
ne uddannelse til fulde lever op til.  
 
De nuværende studerende spænder 
fra managers, over sekretærer til 
pro’er og andre personer med tilknyt-
ning til golfbranchen, hvilket giver et 
optimalt læringsmiljø.
Der ydes statens voksenuddannelses-
støtte (svU) til uddannelsen, hvilket 
reducerer den økonomiske byrde væ-
sentligt for den enkelte golfklub.
Jeg kan kun anbefale, at så mange 
som muligt tager denne uddannelse, 
således at de danske golfklubber får 
mulighed for at styrke driften yderlig-
ere, og vi kan få endnu flere danskere 
til at spille golf.

Morten Backhausen 
Direktør Dansk Golf Union

diPlomuddannelse  
                     I gOLFmanagement
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sAMArBeJDsAFtALe 
oM raBaT PÅ GreeNFee

Gratis greenfee:

Vi tilbyder gratis spil i Ikast golf 

Klub, Vejen golfklub og Dejbjerg 

golf Klub, idet der er indgået en  

aftale herom blandt de 3 klubber.

 

 
100 kr. rabat:
Dejbjerg golf Klub har indgået aftale 
med Holstebro golfklub (OBS - dif-
ferentierede priser i løbet af dagen) og 
Herning golf klub om 100 kr. i ra-
bat på normal greenfee alle ugens 
dage.
 
50 kr. rabat:
Dejbjerg golf Klub har desuden af-
tale med følgende klubber om 50 kr. 
i rabat på normal greenfee alle ugens 
dage.

ebeltoft golf Club, give golfklub,
grenaa golfklub, Hammel golfklub,
Harre vig golfklub,  
Henne golfklub, Kalø golf Klub,  
Marcusminde golf Club,  
Morsø golfklub, Norddjurs  
golfklub, odder golfklub, randers 
Fjord golfklub, randers golfklub,  
skive golfklub, skærbæk Mølle 
golfklub, tange sø golfklub,  
viborg golfklub, Aarhus golfklub

Der skal altid tages behørigt hensyn 
til de respektive klubbers turnerings-
programmer, eventuelle HCP-
begrænsninger samt restriktioner i 
øvrigt.
gæstespillere legitimerer sig gennem 
personligt DgU-medlemskort, 
hvis nr. anføres i greenfee-bog.

nedenstående samarbejds-
aftaler gælder ikke  
for flexmedlemmer og 
fjernmedlemmer.

1/2 greenfee:

mellem holmsland Klit golfklub, Kaj Lykke golfklub, Lemvig golfklub, nordvest-

jysk golfklub, Struer golfklub, Sydthy golfklub, trehøje golfklub, golfclub 

Storådalen, ørnehøj golfklub, Åskov golfklub og Dejbjerg golf Klub er der  

indgået en aftale om 1/2 greenfee pris alle ugens dage. aftalen gælder for 

fuldgyldige medlemmer.

34 Årsskrift 2012



torsDAgsHerrer
torsdagsherrerne ser som altid frem 
til den kommende sæson med stor 
fortrøstning.
 
Chr. Jensens traditionsrige julefrokost 
er igen vel overstået, vinterherrerne 
spiller ufortrødent videre hver tors-
dag, og skulle snemasser, kulde eller 
regn umuliggøre en golfrunde, mødes 
man alligevel til lidt socialt samvær 
og en rask gåtur i skoven. 

Netop i år kan vi med god grund se 
forhåbningsfulde frem til den nye sæ-
son, idet årsreguleringen har givet 
ekstra slag hos flere af os. Det udlø-
ser givetvis højere samlede scores og 
måske en række nye ansigter ved præ-
miebordene. 

vi har fra sidste år fået tilladelse til at 
starte formiddagsmånedsmatcherne 

på forni, hvad der har været en mar-
kant forbedring i matchafviklingen. 
Alle deltagerne, 50-60, kommer nu 
stort set samtidig ind efter runden og 
fylder godt og længe i restauranten. 

torsdagsklubben består i øjeblikket af 
180 betalende medlemmer, og vi hå-
ber atter i år at kunne byde flere nye 
spillere velkomne. Alle kommer til at 
spille med alle, der er ingen handi-
capbegrænsning og ambitionsniveauet 
spænder, ligesom aldersklasserne, me-
get vidt.
vores kontingent, 200 kr. for en hel 
sæson, er overskueligt, og vi bidrager 
gerne til fælles glæder, f. eks. hjerte-
starteren og senest et planlagt 
lynskur. 

i år skal vi igen spille matcher mod 
Henne, Holstebro og esbjerg. i juni 

tager vi til struer med damer, en 
hyggelig match, der desværre blev af-
lyst sidste år, inden årets match med 
vores lokale eftermiddagspiger afvik-
les midt i juli. 

vores blokeringer fungerer meget til-
fredsstillende og både disse og dato-
erne for vores arrangementer kan ses 
på torsdagsherrernes hjemmeside  
under Klubber i klubben. 

vi ønsker for alle i Dejbjerg golf 
Klub en fornøjelig og udbytterig sæ-
son 2013.

Formandskabet 
for torsdagsherrerne
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Kontakt: 
PwC, Østergade 40 
6900 Skjern, T: 9680 1000

Enhver forretning  
kan forbedres

Nye veje til vækst
Start med et møde

pwc.dk

00
82
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Med Skjern Bank er hole-in-one også muligt

Den sikreste vej til en god score går gennem Skjern Bank. Vi kender nemlig den lokale 
golfbane, hvordan greenen hælder og hvor ujævnhederne fi ndes. Det er ikke uden betyd-
ning, når scorekortet gøres op.

Kontakt Skjern Bank og få en uforpligtende snak 
– også om din økonomi.



støt VOre SPOnSOrer 
– de støtter os

18 hullers banen
advokatfirmaet johansen & bliddal
agerbo gruppen
carl c. a/S
garant tæpper
gopo a/S
gunnar guldbrand a/S
hansen & Larsen a/S
højmark rejser
j. m. jensen I/S
Lauge bonde apS.
Partner revision
PWc
ringkjøbing Landbobank a/S
Skjern Udestuer
Søms a/S
tandlægerne Obling
Vestjylland Forsikring gS
vestjyskbanK a/S
VP Industries 
aadum autoophug a/S

Pay & play banen
Design Solutions
Lindvig VVS
malerfirma Flemming andersen apS.

Annonce i baneguide
hotel Fjordgården
Søms a/S
Vestjyllands andel
Westergårds hotel

turneringssponsorer
bravo tours
carlsberg
golfgaarden Lillebæk
golfstore Dejbjerg
mr thomsen

ringkjøbing Landbobank a/S
Skjern bank a/S
Sydbank a/S
tama apS.
toves rengøring a/S
vestjyskbanK a/S

Andet
arte glasbyg apS.
bjerg VVS
boligcenter Vestjylland
egvad radio & tV
esperanto Vine a/S
excellent Wine
hmn gassalg
hydra-grene a/S
højmark el apS.
Pronamic
nybolig Skjern & tarm
nykredit
P. grene a/S
ringkjøbing Landbobank a/S
Skjern bank a/S
Skjern Serigrafi
Slagter Kirkeby
Stauning Whisky
Stensbo huse apS.
Strandbygaard grafisk
Vestjydsk Industrilakering
vestjyskbanK a/S

Annonce i Årsskrift
acacia
advokatfirmaet bjarne e. bødtker
advokatfirmaet johansen & bliddal
amU hoverdal
bilbyen ringkøbing
carlsberg
chr. c. grene

Dækcenter
hair Design
handelsbanken
hansen & Larsen a/S
Ide biler Skjern
Kc West
Kirk Larsen & ascanius
Lange Isenkram a/S
Lauge bonde apS.
Lindvig VVS
nybolig
nykredit
Partner revision
PWc
ringkjøbing Landbobank a/S
Skjern bank a/S
Sportigan
Stark
Strandbygaard grafisk a/S
Søms a/S
tandlægerne Obling
Vestjylland Forsikring gS
Vestjysk autodele
vestjyskbanK a/S
aadum autoophug
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Velkommen i vestjyskBANK Ringkøbing

Når du klarer dine daglige bankforretninger i netbank, får du en masse gratis fordele. Kunder der er tilmeldt 
netbank og modtager post fra banken i e-Boks, får det vi kalder gebyrfriHVERDAG.  

Læs mere på vestjyskbank.dk/gebyrfrihverdag, eller kontakt os og hør mere. Velkommen i vestjyskBANK!

Få en gebyrfri hverdag hos vestjyskBANK

 vestjyskbank.dk/ringkoebing
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www.hansenlarsen.dk

Skaadsmosevej 4               Ringkøbing -Tlf. 9732 4700

Husk at vi i Kop & Kande har alle de kendte mærkevarer

Passion
Dynamik
Farve
Energi

Skab glæde gennem blomster – det gør vi…

bestil online
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Det kræver både styrke, vilje og viden at opnå 
gode resultater. 
Det har vi i Ringkjøbing Landbobank!

Styrken findes i vores solide, lokale fundament, 
mens vores dygtige, engagerede medarbejdere 
repræsenterer den vilje og viden, som gør  
Ringkjøbing Landbobank til et oplagt valg,  
når der er brug for en god samarbejdspartner  
på det økonomiske område. 

En solid bank giver ro i sjælen  
- og så kan du koncentrere dig om dit golfspil.

Kontakt os 
og få et godt 

tilbud!

Tlf. 9732 1166  /  post@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk

Der er drive i os!
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