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Letagervej 1 · 6900 Skjern
Tlf. 9735 0009

Email: kontor@dejbjerggk.dk
www.dejbjerggk.dk

DAGLIG LEDER:
Hanne Häggqvist 
Tlf. 9735 0009

GREENKEEPER:
Leif Simonsen 
Tlf. 2538 8630

RESTAURANT:
Regitze Møller Frich 
Tlf. 2172 4289

TRÆNER:
Johnny Streit 
Tlf. 3071 9883
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RESTAURANT:
Regitze Møller Frich 
Tlf. 2172 4289

TRÆNER:
Johnny Streit 
Tlf. 3071 9883
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Medlemstallet
Jeg havde håbet, at jeg i år kunne skri-
ve om medlemsfremgang i Dejbjerg 
Golf Klub, men det er desværre ikke 
tilfældet. Tvært imod er medlemstallet 
gået en lille smule tilbage. Vi vil i be-
styrelsen og i begynderudvalget sætte 
alle sejl til for at få fat i nye medlem-
mer og for at holde på de ”gamle”. Det-
te er dog ikke en opgave, vi kan løse 
alene. Vi har brug for alle medlemmers 
hjælp til at skaffe nye medlemmer, og 
den allerbedste måde at skaffe nye 
medlemmer på, er ved at anbefale 
klubben til venner og bekendte. Besva-
relserne i Golfspilleren i Centrum vi-
ser, at én af de væsentligste grunde til 
at melde sig ind i en golfklub er anbe-

faling fra andre. 

Vi håber derfor, at DU vil 
være med til at anbe-

fale vores dejlige 
klub til venner og be-
kendte – og du skal 

jo huske på, at du ”giver en 
gave for livet” ved at gøre dem 
til golfspillere. 

Visioner og strategier
I en klub som Dejbjerg Golf Klub skal 
vi hele tiden være opmærksomme på at 
have visionerne på plads. I hvilke ret-
ninger skal vi udvikle os, og hvilke 
strategier skal bruges for at få den ud-
vikling, vi ønsker? Bestyrelsen har i 
den forbindelse sat en proces i gang. 

Det første skridt blev taget i november, 
hvor vi samlede en gruppe medlemmer 
fra bestyrelse og udvalg m.v. til at lave 
en analyse af klubben med henblik på 
at nå frem til de emner, der skal arbej-
des videre med. 

Vi har Kim Uldahl fra Dansk Golf Uni-
on til at hjælpe os med arbejdet, og i 
skrivende stund er vi ved at lave pro-
grammet for det medlemsmøde, som 
skal være næste skridt i processen. Når 
årsskriftet udkommer, har mødet været 
afholdt, og det vil således være uaktuelt 
at beskrive emnerne her. 

Jeg håber og tror, at vi på mødet får 
mange gode input, som bestyrelsen og 
udvalgene kan arbejde videre med, og 

FORMANDENS
BERETNING

BERETN
IN

G
som vi kan bruge i forbindelse med re-
visionen af klubbens virksomhedsplan.

Jubilæum – udvalg
Som bekendt kan Dejbjerg Golf Klub 
fejre 50-års jubilæum næste år (2017). 
Kort efter generalforsamlingen i novem-
ber fik vi nedsat et udvalg til at bear-
bejde de ideer, der allerede er på bed-
ding og til at komme med nye ideer til 
fejringen. Hvis nogen af jer går rundt 
med gode ideer, skal I skynde jer at få 
dem afleveret til Hanne, så de kan kom-
me med i udvalgets planlægning.

Den overordnede plan for arrangemen-
ter og øvrige tiltag i løbet af jubilæums-
året vil blive meldt ud i god tid før års-
skiftet – det kunne f.eks. være på gene-
ralforsamlingen i november 2016. De 
sidste detaljer vil formentlig først kom-
me på plads i løbet af vinteren, men vi 
vil være flittige til at melde ud, når der er 
noget nyt, så vi kan få spredt budskab-
et om de forskellige arrangementer til 
både medlemmer og ikke-medlemmer.

Ny chefgreenkeeper
Sidst på året måtte vi desværre igen ud 
at søge og ansætte en ny chefgreenkeep-
er med tiltræden ved den nye sæsons 
start. Vi er rigtig glade for at kunne 
præsentere Leif Simonsen, som den nye 
mand med ansvaret for vedligeholdelsen 
og udviklingen af vores bane. I kan 
læse mere om ansættelsen af Leif læn-
gere fremme i bladet.

... fortsætter på side 4
 ➘
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Restauranten
Som det sikkert er de fleste af jer be-
kendt, stoppede forpagteren af restau-
ranten ved årsskiftet. Vi besluttede så i 
bestyrelsen, at klubben selv skal drive 
restauranten ved hjælp af ansat perso-
nale. 

Vi er så heldige, at vi lige har fået ansat 
en leder af restauranten, nemlig Regitze 
Møller Frich fra Ringkøbing. Hun er 
ansat fra 1. marts, og skal nu have al-
ting gjort klart til åbning i påsken, hvor 
der forhåbentlig kommer mange gæster 
i restauranten og på banen.

Regitze er en meget iderig pige på 30 
år, som også har det faglige i orden, idet 
hun har en Professionsbachelor i Ernæ-
ring og Sundhed. Hun har stor erfaring 
med at lave og servere mad i forskellige 
sammenhænge, og vi er sikre på, at hun 
hurtigt vil fornemme, hvad der passer 
godt ind i vores golfrestaurant. I besty-
relsen glæder os til at bakke op både 
om alt det, der fortsætter ”som det ple-
jer”, og om de nye tiltag, som hun slet 
ikke kan lade være med at præsentere i 
løbet af sæsonen. 

Tag godt imod Regitze – brug restau-
ranten for klubbens og dermed for jeres 
egen skyld.

Shoppen
Det viste sig heldigvis at være en rigtig 
beslutning, vi tog, om selv at drive 
shoppen. Overskuddet voksede i forhold 
til året før med 50.000 kr., så klubben 
nu ”tjente” ca. 101.000 kr. Som sagt i 
min beretning på generalforsamlingen, 
har det jo kun kunnet lade sig gøre, for-
di I har været gode til at handle i shop-
pen. En anden grund er også, at Hanne 
og Johnny har ydet en rigtig stor indsats 

for at betjene jer sideløbende med de 
øvrige opgaver, de har haft.

I bestyrelsen mener vi, at det er et stort 
aktiv for klubben, at der er en velfunge-
rende shop. Vi har derfor besluttet, at 
gøre shoppen endnu mere attraktiv ved 
at udvide sortimentet en smule til den 
kommende sæson. Først og fremmest får 
vi forhandling af flere mærker inden for 
jern og køller, men vi tager også EC-
CO-sko ind, da der har været en del ef-
terspørgsel på dem i sidste sæson. For at 

få plads til de nye varer ændrer vi lidt i 
butikken og udvider den en smule ved 
at geninddrage et depot, som har været 
brugt af restauranten.

Vi håber, I vil tage godt imod de nye 
tiltag og stadig lægge jeres handel i den 
lokale shop. Overskuddet går jo til klub-
ben og dermed til os selv.

Den nye sæson
Den nye sæson skydes jo officielt i gang 
med åbningsturneringen søndag d. 10. 
april, og herefter går det slag i slag med 
turneringer og andre tiltag, som du kan 
læse om her i bladet og på klubbens 
hjemmeside. 

Bestyrelsen, udvalgene og personalet vil 
gøre alt for at hele vores dejlige anlæg 
lever op til jeres forventninger. Skulle 
der være ting, som du synes burde være 
anderledes, vil vi meget gerne, at du 
kommer til os i bestyrelsen, så vil vi 
meget seriøst se på, hvad der kan og 
skal gøres.

Den nye rating af banen, som giver de 
fleste af os et ekstra slag, er trådt i kraft 
pr. 1. marts, så nu er der mulighed for 
at få en sæson, hvor alle kan spille op 
til handicappet!! – og skulle det ikke 
lykkes hver gang, så nyd alligevel den 
flotte bane i den smukke natur, og sig 
”Tak for runden” med et stort smil!

Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig 
god sæson med mange positive oplev-
elser.

KURT DALGAARD
Formand  
for Dejbjerg Golf Klub

Å R S S K R I F T  2 0 1 64
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I Skjern Bank
er dine planer og 
ønsker altid 
i centrum

Banktorvet 3 • Skjern • skjernbank.dk • 9682 1333

Skjern Bank er en lokalbank med sunde, nære vær-
dier. Vi lægger vægt på den personlige kontakt, og 
vi tager udgangspunkt i dine planer og ønsker.

Vi vil meget gerne mødes med dig til en snak om 
økonomi. Kig ind eller ring og aftal tid til et møde. 

Michael Christensen
Privatrådgiver
Tlf. 9682 1323



Å R S S K R I F T  2 0 1 66

Vi producerer tryksager
med omtanke

Trykkerivej 2  /  6900 Skjern  /  T.  96 800 700  /  grafisk@strandbygaard.dk  /  Tryk på Strandbygaard.dk

Vi ønsker, at vores miljøpolitik 
er en central del

 af vores virksomhedsgrundlag

SINCE 1898



UDVALGSOVERSIGT

Turneringsudvalg:
Mads Møller (formand), Birthe Refstrup, Bjarne Häggqvist, Carl Juhl Thorsted, 
Frits Christensen, Gitte Sig Olesen, Hanne Pliniussen, John Spliid Frederiksen, 
Lone Wulff Larsen, Mogens Steffens, Peder Mensel, Poul Ernst Vestergaard, 
Rikke L. Omme, Rune Noesgaard, Susanne Egholm Pedersen, Søren Vinther Jensen 

Formiddagspigerne:
Birte Frank, Inga Vad, Inna Sørensen, 
Aase Johansen

Eftermiddagspigerne:
Anne Maria Bartholin, Else Kjærgaard 
Kristiansen, Kirsten Simonsen,  
Solveig Mahler

Old Boys:
Jørgen S. Sørensen, Poul Erik V. Knudsen

Torsdagsherrer:
Bent Georg Jensen, Dan Lind Hansen, 
Keld Jensen, Peter Sørensen, 
Poul Rasmussen
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Bestyrelsen:
Kurt Dalgaard (formand), Frits Chri-
stensen, Hans Peter Ø. Mikkelsen,  
Jens Peder Jespersen, Mads Møller,  
Peder Bro Iversen, Vagn Krogsgaard, 
suppleant Birthe Guldbrand

Amatør- 
og ordensudvalg:
Paul Johansen (formand), Esper A.  
Tobiasen, Preben Knudsgaard

Baneservice:
Allan Højberg Jensen, Bent Georg Jen-
sen, Bjarne Rasmussen, Bjarne Vastrup 
Nielsen, Carl Juhl Thorsted, Carsten 
Spang, Christian Hansen, Erik Byskov 
Larsen, Jacob Faartoft, Jens Erik Nør-
skov, Johs. Bæk, Johannes C. Friis, Ole 
Tagmos, Preben Bech, Preben Vils Pe-
dersen, Rolf Werner Christensen, Søren 
Jespersen, Tove Spang, Vagn Jørgensen

Baneudvalg:
Jens Peder Jespersen (formand), Carlo 
Jensen, Claus Hykkelbjerg Christensen, 
Erik Peetz, Ida Fyhn Madsen, Johnny 
Streit, Peder Bro Iversen, Aage 
Daugaard

Begynderudvalg:
Vagn Krogsgaard (formand), Anette 
Black, Bjarne Häggqvist, Bjarne G. 
Hansen, Chris Black, Grethe Holm Ras-
mussen, Inger Vestergaard, Inger Marie 
Andersen, Jytte W. Hansen, Jørgen Lau-
ritsen, Kaj Gynthe Nielsen, Mads 
Astrup, Margit Have Mikkelsen, Ras-
mus Pommer, Sara Jensen, Vibeke Horn 
Lauritsen, Villy Svinth

Handicapudvalg:
Kurt Dalgaard (formand), 
Hanne Häggqvist

Husudvalg:
Bjarne Häggqvist, Charlotte Svarrer, 
Grete Christensen, Hanne Häggqvist, 
Inge Møller, Karen Bollerup, 
Margit Jensen, Ole Møller, 
Peter A. Svarrer, Rolf Werner Christen-
sen, Solveig Korsgaard

Juniorudvalg:
Peder Bro Iversen (formand), 
Anne Mette Obling, Birgitte Knak 
Ostersen, Brian Vassard, Herluf Hindbo, 
Johnny Streit, Jørgen Bro Lauridsen, 
Keld Hviid Møller, Lilian Svinth, 
Sara Jensen

PR- og
sponsorudvalg:
Mads Møller (formand), Emma L. Jen-
sen, Frits Christensen, Hanne Häggqvist, 
Heidi Høy Frederiksen

Sportsudvalg:
Peder Bro Iversen (formand), 
Caspar Bork Sørensen, Jens Hasager 
Kirk, Johnny Streit, Karl Ole Nørgaard

UDVALGS-
OVERSIGT
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For 14. gang arrangeres den landsdæk-
kende turnering Pink Cup, og for 14. 
gang deltager Dejbjerg Golf Klub. Tur-
neringen arrangeres af Tirsdagspigerne, 
men alle kvinder i Dejbjerg Golf Klub 
kan deltage. Sidste år deltog 75 spillere, 
og vi håber også at rigtig mange af  
Dejbjergs piger og damer møder op til

PINK CUP 
TURNERINGEN  
i Dejbjerg Golf Klub  
TIRSDAG DEN 14. JUNI

Pink Cup er Danmarks største golftur-
nering for kvinder. Den er ikke udeluk-
kende en turnering for konkurrencens 
skyld, da den samtidig er en velgøren-
hedsturnering.

Det er Kræftens Bekæmpelse, som står 
for den landsdækkende turnering, og 
formålet er at indsamle flest mulige 
penge til brystkræftsagen, dels til forsk-
ning og dels til støtte til patienter og de-
res pårørende. De enkelte klubber ar-
rangerer selv turneringen lokalt, og de 2 
bedste spillere fra hver klub får mulig-
hed for at deltage i en landsfinale, hvor 
man spiller som hold. Det hold som 
scorer flest point får vandrepokalen 
med hjem. Ved landsfinalen i 2010 var 
det 2 Dejbjerg piger, som hjembragte 
pokalen, og vi kunne da godt tænke os 
et gensyn med pokalen i Dejbjerg.

Sidste år fik vi indsamlet 63.000 kr. 
som vi kunne videresende til Kræftens 
Bekæmpelse. 

Pengene indsamles dels ved at deltager-
ne betaler et beløb for at spille med i 
turneringen og dels ved forskellige kon-

kurrencer og amerikansk lotteri. Vi har 
mødt stor opbakning fra både spillere 
og lokale virksomheder, forretninger og 
banker, som har sponsoreret ting og sag-
er til præmiebordet eller kontante beløb 
til indsamlingskontoen. Det håber vi 
også der bliver mulighed for i år. 

En anden aktivitet sidste år var en støt-
teturnering, hvor torsdagsherrerne spil-
lede Pink Cup den sidste torsdag i juni. 
Et tilsvarende arrangement er under for-
beredelse, og når alle detaljer er på 
plads, kan man finde programmet på 
Dejbjerg Golf Klubs hjemmeside.

PINK CUP Udvalget

PINK CUP
2016
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Vi holder opstartsmøde onsdag den 6. 
april kl. 18.00 i klubhuset. Alle børn 
mellem 6 og 18 år er velkommen til at 
komme og høre om, hvad der skal ske i 
løbet af 2016. Vi vil fortælle om de for-
skellige turneringer man kan deltage i, 
og andre arrangementer i løbet af år.

Træningen
Som junior i Dejbjerg Golf Klub kan du 
få gratis træning en til to gange om ugen. 
Træningstiderne kan du se på dejbjerg.dk 
under junior. Træningen varetages af 
vores træner Johnny Streit og er delt op, 
således der er bambitræning (6 – 9 år) 
om søndagen fra kl. 10.30 – 12.00, 
med start den 8. maj. Juniortræning (fra 
10 år) starter onsdag den 6. april og der 
vil være træning hver onsdag fra kl. 
17.00 – 18.00. Træningen kører i foråret 
frem til uge 26 og begynder igen i uge 
32. Afslutningen for hele juniorafdelin-
gen er fredag den 23. september.

Juniorlejr
Igen i år gentager vi juniorlejren. I år 
vil lejren løbe af stablen den 2. – 3. juli. 
Programmet ligger ikke helt fast endnu, 
men en juniorlejr er med garanti sjov. 
Vi sover i telt på banen, spiller natgolf 
med lysbolde, hygger med hinanden, ser 
video og spiller golf en hel weekend. 
Hold derfor godt øje med hjemmesiden.

Turneringer i 2015
I juniorafdelingen har der været ret stor 
aktivitet i 2015, bl.a. havde vi 3-6 spil-
ler med i kredsturneringen. Vi har des-
uden haft et par spiller, der har deltaget 
i div. ranglisteturneringer rundt om-
kring i Jylland. 3 af vores junior har li-
geledes deltager i DGU juniorholdturne-
ring, hvor de var oppe mod Horsens og 
Silkeborg. Det blev ikke til så mange 
sejre, men en lærerig oplevelse. Til gen-
gæld blev det den helt store succes i di-

striktsturneringen. Vi havde 6 deltager 
med og fik 4 videre til landsfinalen. I 
U14 blev Victor Knak Ostersen nr. 2 og 
Kristian Dideriksen nr. 6. Nicolai Bro 
Iversen blev nr. 1 i U19 og Jimmi Gra-
versen nr. 2 i U22. Alt i alt en god sæ-
son for vores junior og vi håber det vi-
dereføres i 2016.

Turneringer i Dejbjerg
I 2016 afholder juniorafdelingen 2 tur-
neringer. Vi afholder vores ranglistetur-
nering lørdag den 14. maj, hvor de bed-
ste junior fra hele landet er inviteret. 
Med et max hcp. på 11.3, er det nogle 
dygtige unge spiller der kommer. Vores 
årlige kredsturnering, som samler junior 
i alle niveauer, er den 20. august.

Forældrehjælp
Du behøver sådan set ikke være foræl-
dre til en junior for at hjælpe med i ju-
niorudvalget, vi kan altid bruge en hånd 
til små ad hoc opgaver. Derfor vil det 
være rigtig rart at høre fra dig, hvis du 
har lyst til at hjælpe med at bage en ka-
ge, lave saftevand, hjælpe til turneringer 
eller noget helt andet.

Juniorernes nyhedsmail
Du kan komme på juniorernes nyheds-
mail ved at kontakte Hanne på kontor@
dejbjerggk.dk. Dette gælder for alle, 
som kunne have interesse i at følge med 
i, hvad der sker i DGK juniorafdeling. 

Støt juniorafdelingen
Igen i år sælger vi de populære partner-
pakker. Noget for noget princippet, er 
gældende i partnerpakkerne. Du betaler 
3.000 kr. plus moms, hvor hele beløbet 
går til juniorerne i Dejbjerg. Ved køb af 
en pakke får du 10 greenfee billetter til 
Dejbjerg Golf Klub eller 20 greenfee 
billetter til pay and play banen. Derud-
over 2 billetter til afslutningsmatch og 

selvfølgelig eksponering af dit firma. 
Kontakt Peder Bro Iversen på  
pederbroiversen@gmail.com for at høre 
mere om partnerpakker.

Nye medlemmer
Vi optager meget gerne ny juniormed-
lemmer i klubben. Derfor må du meget 
gerne prøve et par træninger, så kan du 
se om du også synes golf er helt fanta-
stisk. Du kan altid gå til Hanne på kon-
toret, eller Johnny i shoppen, og høre 
mere om mulighederne for at blive ju-
nior i Dejbjerg Golf Klub. 
Det koster ikke ret meget at være junior 
i Dejbjerg, 6-9 år betaler 300 kr. for et 
helt år, hvis man er mellem 10-12 år er 
det 600 kr. Er man over 12 år koster det 
1.000 kr. om året, disse priser er incl. 
fri træning.

JUNIOR- 
OPSTARTSMØDE
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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

Så er vi klar til den  
nye sæson, og vi glæder 
os til at se mange nye 
ansigter.

Vi kunne godt have ønsket os lidt flere 
nye medlemmer sidste sæson, men vi 
håber, at vi ved velkomstarrangementer 
og medlemmernes hjælp får mange ind-
meldinger i vores dejlige klub!

Vi sluttede af med en rigtig god fest, 
selvom tilslutningen var noget tynd!!
Jeg (undertegnede) vil gerne sige med-
lemmerne af begynderudvalget (se nav-
ne på hjemmesiden) tak for et virkeligt 
fint samarbejde i den forløbne sæson.

Per Hindø, Mogens Andersen og Jan 
Holm Rasmussen har valgt at stoppe i 

begynderudvalget. Tusind tak for jeres 
indsats i det forløbne år.

Nye i begynderudvalget er: Mads 
Astrup, Margit Have Mikkelsen, Villy 
Svinth og Rasmus Pommer. Hjertelig 
velkommen til jer.
Tusind tak til følgesvendene, der troligt 
følger med rundt, svarer på spørgsmål 
og får begyndermatcherne til at forløbe 
gnidningsløst.
Jeg vil også gerne sige tak til Hanne 
Häggqvist, Johnny Streit, og greenkeep-
erpersonalet for et godt samarbejde.
Tak til Ringkjøbing Landbobank for 
præmier til afslutningen.

Proceduren for, hvordan man kommer i 
gang, er nærmere beskrevet i informati-
onsfolderen, “Velkommen i Dejbjerg 

Golf Klub”, som alle prøvemedlemmer 
får tilsendt ved prøvemedlemsskabets 
begyndelse.
Yderligere oplysninger ved klubbens se-
kretariat.

Vi afholder følgende 
gæstearrangementer:  

INFOAFTEN:  
30. marts 2016 kl. 19.00

ÅBENT HUS:  
17. april 2016 kl. 14.00

SPIL GOLF MED  
EN VEN: 

20. april, 18. maj,  
24. august  

og 28. september

FIRMAGOLF:  
GRUPPE 1 begynder  

den 14. april  
GRUPPE 2 begynder  

den 19. april



BEGYNDER

PUV.
Vagn Krogsgaard
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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 sto-
re bane, skal begynderbagmærket 
udskiftes med et hvidt bagmærke. 
Dette sker, når golfskolen er afslut-
tet.
1.   5 gruppelektioner á 50 min.  

hos klubbens træner.
2.   Prøve på pay & play banen be-

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

3.   Deltaget i 2 teoriaftner.
4.   Bestået teoriprøve.
5.   Opnået 15 point i én begynd- 

 ermatch på stor bane.
Et prøvemedlemskab (golfskole) 
koster 1.200 kr. for 3 måneder.

Vi arrangerer begyndermatcher hver an-
den onsdag, og i juni og august hver 
onsdag. Industriferien er undtaget. Før-
ste match afvikles onsdag den 13. april. 
Den sidste afvikles lørdag den 24. sep-
tember, hvor sæsonen afsluttes med 
match om eftermiddagen og spisning 
med præmieoverrækkelse om aftenen.
Alt aktuelt er på hjemmesiden eller på 
opslagstavlen i kælderen.

Følgesvende
Vi har rigtig god erfaring med at have 
en øvet spiller med på hvert hold. Der-
for vil vi igen gerne opfordre så mange 
medlemmer som muligt til at melde sig 
som følgesvend.

Hovedregel for hvem der kan 
deltage begyndermatcher:
Har man opnået et handicap på 37 og 
derunder før sæsonen slutter –altså se-
nest ved årets sidste begyndermatch, 
kan man ikke længere deltage i begyn-
dermatcher.
Men!! +HCP 37!! – uanset hvor mange 
år du har været medlem, er du velkom-
men til at tilmelde dig, og hvis der er 
plads, kan du se dit navn på startlisten 
på Golfboks senest onsdag kl 12.00.

Flest point på par-3 hullerne – herrer: 
Erik Dahlgaard 6
Nærmest flaget hul 3, 2. slag – damer: 
Johanne Christensen 6,59 m 
Nærmest flaget hul 3, 2. slag – herrer: 
Kaj Børge Nielsen 1,67 m
Nærmest flaget hul 4, 2. slag – damer: 
Bente Lønne 2,94 m 
Nærmest flaget hul 4, 2. slag – herrer: 
Kim Stensgaard 0,71 m
Nærmest flaget hul 7, 3. slag – damer: 
Ikke nogen 
Nærmest flaget hul 7, 3. slag – herrer: 
Poul B. Andersen 8,21 m
Længste drive hul 8 – damer: 
Hanne Madsen 
Længste drive hul 8 – herrer: 
Thomas Pagaard
Færrest put på runden – damer: 
Grethe Lykke Thorø 25 
Færrest put på runden – herrer: 
Alfred Korsholm 22
Den dame der er gået længst ned i 
HCP det første år – Skjødes pokal: 
Lone Møller, HCP 46
Den herre der er gået længst ned i 
HCP det første år – Hannes pokal: 
Herluf Hindbo, HCP 31,0
Årets kanin: 
Bente Lønne

Træningsmiljø  
for alle med HCP +37 
Igen i år har alle med et handicap på 37 
eller der over mulighed for at få træning 
søndag eftermiddage til en samlet pris på 
100 kr. Vi håber, at rigtig mange vil be-
nytte sig af tilbuddet, både for at forbed-
re golfspillet, men mindst lige så vigtigt 
for at hygge sig sammen med andre!
Resultaterne fra vores festlige afslutning 
blev følgende:

Damer: 
1. Mai-Britt F. Christensen 13 
2. Bente Lønne 12

Herrer: 
1. Kaj Børge Nielsen 22 
2. Kim Stensgaard 21 
3. Hans Thorø 19

Flest point på par-5 hullerne – damer: 
Hanne Madsen 4 
Flest point på par-5 hullerne – herrer: 
Thomas Pagaard 4
Flest point på par-4 hullerne – damer: 
Johanne L. Christensen 6 
Flest point på par-4 hullerne – herrer: 
Svend Aage Bjerre Andersen 8
Flest point på par-3 hullerne – damer: 
Bodil Randeris 4 

VIGTIGT!!! 
Alle medlemmer kan uden betaling invitere 
venner og bekendte med på pay and play – 
banen, mod først at afhente et greenfeekort 
på kontoret, (må gerne afhentes I god tid før, 
hvis man ønsker at gå runden om aftenen 
eller i weekenden). 
Vi er meget interesseret i at få din nabo,  
familiemedlem eller arbejdskammerat 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. I 2015 blev der her gjort en stor ind-
sats fra medlemmerne på dette område.  
Tak for det.
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 Dejbjerg Golf Klub. 
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Vi forhandler blandt andet

TITLEIST - WILSON 
FOOTJOY - ECCO

BACKTEE
CALLAWAY - MIZUNO

Vi kan tilpasse 
dit udstyr

Golfshoppen i Dejbjerg Golf Klub  

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl. 9-17.00
Weekend/Helligedage  .  .  .  .  .  .  .  . kl. 12-14.00

VKR GRUPPEN
MEDARBEJDERFOND FOR VKR GRUPPEN  

HAR PÅ ANBEFALING FRA VELFAC A/S,  
ET SELSKAB I VKR GRUPPEN  

DONERET PENGE  
TIL AT VI KAN FÅ UDSKIFTET ALLE  

DE PUNKTEREDE RUDER I KLUBHUSET.

DEJBJERG GOLF KLUB  
TAKKER MANGE GANGE  

FOR DONATIONEN
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FOR SPILLERE MED HCP 37 TIL 54 og skulle du ligge lige 
under dette, er du velkommen til at tilmelde dig

ER DER PLADS – ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT SPILLE
MAX. 36 SPILLERE OG MINIMUM 16.

Formålet med disse turneringer:
   Vi vil gerne være med til at klæde 

dig på til klubbens forskellige tur-
neringer.

   Vi vil gerne give dig oplevelsen  
af, hvad en 18 hullers turnering  
vil sige.

   Vi vil gerne vise dig forskellige 
turneringsformer.

   Vi vil gerne du måske lærer andre 
spillere at kende.

   Vi vil gerne vise dig, at man kan 
have en super runde på trods af 
vejret.

   Vi vil gerne vise dig, man let kan 
spille en 18 hullers runde på 4½ 
time uden at skulle løbe.

   Vi vil også meget gerne hygge os, 
sammen med dig og dit hold efter 
turneringen.

   Vi vil gerne ... rigtig meget mere, 
som du finder ud af, når du tilmel-
der dig.

I kommer til at spille, som man gør til 
klubbens øvrige turneringer. Dog vil vi 
møde jer undervejs, hvor I kan stille 
spørgsmål og der vil være lidt ”hygge”, 
som vi har valgt at sponsorere, som tid-
ligere år.
Vi er 2 par, der tidligere har arbejdet i 
begynderudvalget i ”44 år” tilsammen. 
Dette er nu 3. sæson, vi kører 37-54 tur-
neringer 4 fredage fra maj til september.
Matchfee dækker præmier og jeres spis-
ning.
Der er ingen, der ikke er velkommen – 
så bare kom ud af busken og meld jer 
til – når tiden nærmer sig.

Tilmelding på Golfbox
Hold selv øje med evt. aflysning  
(kun pga. minimum antal).

TURNERINGERNE  
er planlagt til:

Fredag den 27. maj 2016  
kl. 16.30

Fredag den 24. juni 2016  
kl. 16.30

Fredag den 5. august 2016  
kl. 16.30

Fredag den 9. september 2016  
kl. 16.30

Vel mødt – håber vi får nogle hyggelige 
og spændende turneringer i 2016.

ELLY OG KRISTIAN 
EMMA OG CARLO

»KOM VIDERE«
37-54 MATCH

18 HULLERS TURNERING
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2015 var et rigtig godt år  
for Dejbjerg Elite

en for at rykke op i 3. div., da endnu 
et hold havde trukket sig, og Dejbjerg 
dermed var det hold med flest point i 
4. div. 

•   2. hold herrer spillede i kvalifikati-
onsrækken og var i pulje med Skær-
bæk, Åskov og Henne og her skulle 
det også blive en kamp mellem Dej-
bjerg og Skærbæk. Efter at have spil-
let uafgjort i Skærbæk, skulle det af-
gøres i Dejbjerg på sidste spillerunde. 
De 5 singler blev delt mellem de 2 
hold, så alt kunne ske i den sidste 
match. Desværre tabte Dejbjergs four- 
some, så det blev til en rigtig solid, 
men ærgerlig 2. plads.

•    Vores 3. hold herre, som ligeledes 
spiller i kvalifikationsrækken, var i 
2015 baseret på unge spiller under 18 
år, for at give dem lidt erfaring med 
hulspil. Der var rigtig gode hold med 
i deres pulje og det blev desværre til 
en sidste plads, men utrolig mange 
erfaringer rigere. Desværre har vi 
valgt at trække dette hold i 2016, på 
grund af for få spillere.

2016 bliver spændende  
for Dejbjerg Elite
Med 2 oprykninger i 2015 bliver det et 
udfordrende år for Dejbjerg Elite, som 
består af følgende hold:
2. division senior: Næste år hedder det 
2. division og man skal prøve kræfter 

med store klubber som Breinholtgaard, 
Vejle og Sønderjylland. Forventninger 
til sæsonen 2016 er, at forblive i 2. divi-
sion og blive en masse erfaringer rigere 
på et højere plan.
3. division herrer: Modstanderne i 
2016 er Give, Åskov og Skærbæk, så 
der er lagt op til en revanche mod 
Skærbæk. For at kunne nå målet i 
2016, som er at etablere sig i 3. divisi-
on, er det nødvendigt med tilgang af et 
par nye spiller. Udvalget arbejder med 
forskellige muligheder for at kunne 
opfylde dette.
Kvalifikationsrækken: I 2016 skal hold-
et spille mod Åskov, Brande og Ikast, 
og med nogenlunde samme hold, er for-
ventningerne høje. Vi håber på at kunne 
spille en markant rolle i puljen og sam-
tidig give muligheden til vores unge ju-
niorer, til at få erfaring med hulspil på 
et andet plan, de skulle jo gerne være 
fremtidens 1. holds spillere. 

Opstart
I år begynder vi i marts med træningen, 
og vil derudover deltager i nogle mindre 
træningssamlinger i løbet af april må-
ned. Første turneringsweekend er den 
23. og 24. april., dernæst den 28. og 29. 
maj og sidste turneringweekend er den 
13. og 14. august.

•   Med 2 oprykninger var 2015 et rigtig 
godt år, men før det kunne lykkes 
skulle begge hold igennem nogle svæ-
re opgør og lidt held til sidst. 

•   Vores 3. division senior skulle i 2015 
langt omkring, da de var i pulje med 
Nordvestjysk, Odder og Skanderborg. 
Efter en tæt kamp hjemme mod 
Skanderborg, hvor 3 af matcherne 
blev afgjort på 18. hul, tabte Dejbjerg 
desværre. Da begge hold vandt de øv-
rige kampe blev det derfor Skander-
borg og Dejbjerg som skulle kæmpe 
om at komme op i 2. div. Desværre 
tabte Dejbjerg i Skanderborg, men 
blev en flot nr. 2 i puljen. Alligevel 
blev det til oprykning, da et hold trak 
sig fra en anden pulje og Dejbjerg 
dermed var bedste 2’er i 3. div.

 
•    For vores 4. division herrer gjaldt det 

om at vende tilbage til 3. div. så hur-
tigt som muligt. Dejbjerg var i pulje 
med Skærbæk, Brande og Silkeborg 
og man forventede specielt Silkeborg 
kunne blive en hård nød at knække. 
Lidt overraskende vandt Dejbjerg i 
Silkeborg efter en god kamp og plud-
selig stod man efter 5. kamp uden et 
eneste nederlag. Det skulle derfor af-
gøres i 6. og sidste kamp i Skærbæk, 
vinderen af den kamp ville rykke di-
rekte op. Desværre tabte Dejbjerg til 
et bedre hold på dagen. Det skulle 
vise sig, at vi også her fik mulighed- 
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Kl. 8.30 -  Info og opdeling i rengø-
ringshold. Arbejdet udføres 
indtil kl.12.00

Kl. 12.30 -  Spisning i klubhuset  
på klubbens regning 
(Drikkevare på egen regning).

Kl. 13.15 -  Start 9/18 hullers turnering 
på sommergreens,(hvis vej-
ret, og banen tillader det)  
og kun for deltagere i opryd-
ningsdagen.  
Derefter er der igen vinter-
greens. 

 OPRYDNINGSDAG
PÅ BANEN
Igen i år har vi planlagt en oprydningsdag på banen

Dato den 19. marts
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 14. MARTS  

PÅ E-MAIL: 
KONTOR@DEJBJERGGK.DK

D E J B J E R G  G O L F  K L U B 15

Støt eliteafdelingen
Igen i år sælger vi de populære partner-
pakker. Noget for noget princippet er 
gældende i partnerpakkerne. Du betaler 
3.000 kr. plus moms, disse går til junior-
erne og eliten i Dejbjerg. Ved køb af en 
pakke får du 10 greenfee billetter til 
Dejbjerg Golf Klub eller 20 greenfee 
billetter til pay and play banen. Derud-
over 2 billetter til afslutningsmatch og 
selvfølgelig eksponering af dit firma.

KONTAKT  
PEDER BRO IVERSEN  

på mailen 
pederbroiversen@gmail.com  

for at høre  
mere om partnerpakker.
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Bredgade 65 · 6900 Skjern · Telefon 87 99 37 85 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219

Siden 1915 har Andelskassen haft fokus på frem-
tidens muligheder og udfordringer sammen med 
kunderne. 

Vi er stolte af vores kompetente rådgivning, som 
hver dag er med til at skabe værdi for den enkelte 
kunde og for de lokale fællesskaber. 

Vi kigger altid fremad, men forstår samtidig,  
hvor vi kommer fra. 

Vil du også være med til at skabe en fremtid for dig 
selv og dit lokalsamfund, så kig forbi din nærmeste 
filial eller besøg os på www.andelskassen.dk. 

Efter mere end 
100 år ser fremtiden 
stadig grøn ud

KCWEST
KontorCenter West

Fredensgade 74 B - 6900 SKJERN

Tlf.  : 9735 3710

www.KCWEST.DK - Altid et godt tilbud

Alt til kontoret
Kopimaskiner

Printere
Kontorindretning

KCWEST
KontorCenter West

Fredensgade 74 B - 6900 SKJERN

Tlf.  : 9735 3710

www.KCWEST.DK - Altid et godt tilbud

Alt til kontoret
Kopimaskiner

Printere
Kontorindretning

Det koster ikke 
nogetat spørge - 
men det kan være 
dyrt at lade være!

En del af Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Bredgade 67 · 6900 Skjern  ·  Dalgasgade 21, 2., 7400 Herning
T: 70 30 10 14  ·  Fax: 75 45 46 36   ·  info@KLApersonskade.dk  ·  www.personskade.dk

PERSONSKADE?
Så er det vigtigt 
med den rigtige 
specialistadvokat, 
der kæmper for dig.

FÅ EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG

RING 70 30 10 14

Passion
Dynamik
Farve
Energi

Skab glæde gennem blomster – det gør vi…

bestil online
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TURNERINGS- 
UDVALGET
Turneringsudvalget byd-
er hermed velkommen 
til en ny og forhåbentlig 
fantastisk sæson. 
Vi ser frem til at se 
mange glade ansigter og 
håber på stor deltagelse 
i klubbens turneringer.

Der er mange nye ansigter i udvalget. 
Vi byder velkommen til Søren Vinther 
Jensen, Mogens Steffens, Peder Mensel, 
Gitte Sig Olesen, Susanne Egholm Pe-
dersen, Birthe Refstrup og Rune Noes-
gaard. Der skal lyde en stor tak til Tin-
ne Jensen, der har valgt at forlade ud-
valget efter mange års tro tjeneste.

Vestjysk Bank  
- Åbningsturnering
Åbningsturneringen bliver i år en indi-
viduel stableford turnering. Vi har i ud-
valget fået mange henvendelser om-
kring, at der er for mange par turnerin-
ger i løbet af en sæson. Det har vi lyttet 
til og håber derfor, at mange vil give sig 
selv udfordringer i årets første turne-
ring.

Klubmesterskaberne  
- ikke kun for eliten!!
I år har vi nytænkt vores klubmester-
skaber. Vi har et håb om, at mange fle-
re vil deltage. Kort fortalt vil vi kåre en 
over-all vinder i dame- og herrerækken 
uanset alder. Desuden kåres en klubme-
ster inden for de forskellige aldersgrup-
per, såsom junior, mid-age, senior, vete-
ran osv. Der spilles i handicaporden og 
man kan derfor møde spillere på alle 
aldre. I alle rækker kåres en brutto- og 
nettovindere. Der spilles 18 huller lør-
dag og 18 huller søndag.

Greenkeeperens hævn
Sidste år var første gang denne turne-
ring blev spillet. Mange deltog og havde 
en sjov og anderledes dag på golfbanen, 
hvor de stødte på forhindringer, som 
man normalt ikke møder. Turneringen 
blev en succes og derfor afholder vi 
også denne i år.

”Pro’s Day”
Turneringen genopstår efter utallige op-
fordringer. Konceptet er som vi plejer, 
dvs. der spilles på hold af 4 personer og 
der spilles stableford. Der er denne dag 
tradition for et enormt stort præmie-
bord, det vil der naturligvis også være i 
år. Navnet til trods er det klubbens egen 
turnering og vi forventer at mange bak-
ker op om denne. Mød op til en hygge-
lig og indholdsrig dag på vores dejlige 
golfbane.

Landbobanken Cup
Igen i år spilles der kommunemester-
skaber i Dejbjerg og Holmsland Klit. I 
år er det 5. gang mesterskaberne afvik-
les. Dejbjergs dygtige golfspillere har 
fået for vane, at være rigt præsenteret i 
præmierækkerne og sådan skal det na-
turligvis også gerne være i år. Der spil-
les 18 huller slagspil stableford lørdag 
og søndag på begge baner.

Regionsgolf
Igen i år er Dejbjerg Golf Klub godt 
præsenteret i de forskellige rækker. Vi 
er med i A-, B-, C- og D-rækken, senior 
B, to hold i veteran-rækken og 1 hold i 
super-veteran rækken. Der er indledende 
puljekampe i maj og juni. Følg med på 
regionsgolf-danmark.dk.

Carlsberg hulspil
Carlsberg Hulspil er en løbende turne-
ring for alle klubbens medlemmer. Her 
spilles der enten individuelt eller som 

TURN
ERIN

G

par. Man kommer i en pulje, hvor der 
spilles hulspil alle mod alle. Man er 
som regel sikker på minimum 3 mat-
cher. Alle matcher spilles i Dejbjerg.

Synoptik-Cup
Klubben deltager også i år i BOSS-Syn-
optik Cup, hvor der spilles i 5 handicap-
grupper. Turneringen tager udgangs-
punkt i 3 interne klub-turneringer og 
det er i år, Early Riser, Skjern Bank og 
TAMA-cup lørdag.

God fornøjelse  
og VI SES på  

vores dejlige anlæg!

PÅ UDVALGETS VEGNE
Frits Christensen  
& Mads Møller



STARK Skjern • Smedevej 6 • 6900 Skjern • Tlf. 8252 1080

Hos STARK Skjern står vi altid
klar til at hjælpe og rådgive dig!

OLD BOY’S
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Jørgen Obling

Anne Mette Obling

Helle bersAng

tAndpleJer UllA stOrM

tAndpleJer lindA KildegAArd

bredgAde 36
6900 sKJern

tlf. 97 35 22 88

Jørgen Obling

Anne Mette Obling

Helle bersAng

tAndpleJer UllA stOrM

tAndpleJer lindA KildegAArd

bredgAde 36
6900 sKJern

tlf. 97 35 22 88
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OLD BOY’S
2016 

Året 2015 blev en succes for Dejbjerg 
Old Boys. Vi spillede 5 matcher på hin-
andens baner, nemlig i Lemvig, Nord-
vestjysk, Herning, Holstebro og Dej-
bjerg. Klubberne i Vestjysk Oldboys. 
I år var vi forskånet for spil afbrydelse 
og generelt dårligt vejr. Matcherne blev 
gennemført med den sædvanlige hygge-
lige atmosfære både på banen og efter-
følgende i klubhusene under spisningen. 
Årets matcher blev en kamp mellem 
Lemvig, Nordvestjysk og Dejbjerg, hvor 
DEJBJERG endte med at få plaketten 
hjem på overbevisende måde (se den i 
klubhuset). 
Dette skyldtes ikke mindst det store for-
spring, vi oparbejdede hjemme i Dej-
bjerg.

Formandsskabet vil gerne takke alle, 
der har bakket godt op om matcherne 
igennem hele sæsonen. Vi er glade for, 
at så mange ønsker at deltage i matcher-
ne. Nu hvor Viborg endegyldigt er ude, 
er der plads til flere spillere hver gang, 
minimum 25 er aftalen mellem klubber-
ne. Men vi har været oppe på 30, og det 
har sjældent været et problem at få flere 
med. Vi håber, at alle vil fortsætte med 
at bakke op om OLD BOYS, og deltage 
i de hyggelige matcher. Husk at alle old 
boys medlemmer i Dejbjerg på og over 
55 år kan deltage. 
Peter Sørensen har trukket sig fra ledel-
sen og helliger sig helt Torsdagsherrer-
ne. Tak for god indsats i 2015 Peter. 
Poul Erik Knudsen har indvilget i at 
overtage pladsen, og han bydes derfor 
meget velkommen.

En stor tak til greenkeeperne, de har al-
tid sat en flot bane op, når vi har gæ-
ster, og det bliver altid rost meget af vo-
res samarbejdende klubber. Det er vi 
stolte over.
Vi vil også rette en stor tak til Hanne 
på kontoret for al den hjælp hun yder os 
i det daglige, og ikke mindst når vi har 
besøg af de andre klubber. Vi har også 

hvert år flere tirsdagspiger, som er be-
hjælpelig med serveringen. Det er vi 
rigtig taknemmelig for.

Som sidste år vil vi fortsætte med til-
melding via Golfbox på golf.dk. 
Her kan man også se spilledatoerne for 
året 2016. Men vi liner dem lige op her:

SPILLEDATOER
2016

Lemvig Golfklub
den 19. maj

Nordvestjysk Golfklub
den 16. juni

Herning Golfklub
den 14. juli

Dejbjerg Golf klub
den 18. august

Holstebro Golfklub
den 15. september

HUSK TILMELDING  
PÅ GOLFBOKS

GOD SÆSON

MED SPORTSLIG 
HILSEN
Poul Erik og Jørgen



2016
VIGTIGE DATOER 

APRIL MAJ JUNI JULI

F 1

L 2

S 3

M 4 14

T 5

O 6

T 7

F 8   

L 9

S 10 vestjyskBANK  
Åbningsturnering

M 11 15

T 12

O 13 Begyndermatch

T 14 Firmagolf

F 15  

L 16 Demo – Mizuno

S 17 Demo – Callaway / Åbent hus

M 18 16

T 19 Firmagolf

O 20 Spil golf med en ven

T 21

F 22 Ringkjøbing Landbobank 
Turnering - St. bededag

L 23 Danmarksturnering

S 24

M 25 17

T 26

O 27 Begyndermatch

T 28

F 29

L 30 Golf og netværk

S 1 Golf og netværk

M 2 18

T 3

O 4

T 5 Kr. himmelfartsdag

F 6

L 7

S 8   

M 9 19

T 10

O 11  Begyndermatch

T 12

F 13

L 14 Dejbjerg Junior Masters 
”West Coast Swing”

S 15 Pinsedag

M 16 2. pinsedag 20

T 17

O 18 Spil golf med en ven

T 19

F 20

L 21 Demo – Wilson

S 22 Skjern Bank  
Turnering

M 23 21

T 24

O 25 Begyndermatch

T 26

F 27 37-54 match

L 28 Danmarksturnering

S 29

M 30   22

T 31

O 1 Dejbjerg Golf Klub  
Herrematch

T 2

F 3

L 4

S 5 Mr. Thomsen Early Riser 
Grundlovsdag

M 6   23

T 7

O 8 Begyndermatch

T 9

F 10

L 11

S 12

M 13 24

T 14 Pink Cup

O 15 Begyndermatch  
Valdemarsdag

T 16

F 17  

L 18 Proens dag

S 19

M 20 25

T 21 Længste dag

O 22 Begyndermatch

T 23

F 24 37-54 match  
Skt. Hans dag

L 25

S 26

M 27 26

T 28

O 29

T 30

F 1 ABC Lavpris 
Turnering

L 2

S 3

M 4 27

T 5

O 6

T 7

F 8

L 9

S 10

M 11 28

T 12

O 13

T 14   

F 15

L 16

S 17

M 18 29

T 19

O 20

T 21  

F 22

L 23

S 24

M 25 30

T 26

O 27

T 28

F 29

L 30

S 31
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2016
VIGTIGE DATOER 

T 1

F 2

L 3 Kommunemesterskab

S 4 Kommunemesterskab

M 5 36

T 6

O 7

T 8

F 9 37-54 match

L 10 Klubmesterskab

S 11 Klubmesterskab

M 12 37

T 13

O 14 Begyndermatch

T 15

F 16

L 17 Udvalgssammenkomst

S 18

M 19 38

T 20

O 21 Begyndermatch

T 22 Jævndøgn

F 23

L 24 Begynderafslutning

S 25 Arla Foods 
Greenkeeperens hævn

M 26 39

T 27

O 28 Spil golf med en ven

T 29

F 30

L 1 Eftermiddagspigerne  
afslutning

S 2

M 3 40

T 4

O 5

T 6

F 7 Formiddagspigerne 
afslutning

L 8

S 9

M 10  41

T 11

O 12

T 13

F 14

L 15

S 16

M 17 42

T 18

O 19

T 20

F 21

L 22

S 23

M 24 43

T 25

O 26

T 27

F 28

L 29 Torsdagsherrerne  
afslutning

S 30 Sommertid slut

M 31 44

T 1

O 2

T 3

F 4

L 5

S 6 Toves Rengøring
Tidlig Gløgg Turnering

M 7 45

T 8

O 9

T 10

F 11 Morten Bisp

L 12

S 13

M 14 46

T 15

O 16

T 17

F 18

L 19

S 20

M 21 47

T 22

O 23 Generalforsamling

T 24

F 25

L 26

S 27 1. søndag i advent

M 28 48

T 29

O 30

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

M 1 31

T 2

O 3 Begyndermatch

T 4 Demo - Wilson

F 5
37-54 match

Tama Cup

L 6 Tama Cup

S 7 Tama Cup

M 8 32

T 9

O 10

T 11

F 12  

L 13 Danmarksturnering

S 14 Danmarksturnering

M 15 33

T 16

O 17 Begyndermatch

T 18 Old Boys

F 19 Sydbanks 
Turnering

L 20 Kredsturnering

S 21

M 22 Sponsordag 34

T 23

O 24 Spil golf med en ven

T 25

F 26

L 27

S 28

M 29 35

T 30

O 31 Begyndermatch
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DIT LOKALE AUTOVÆRKSTED OG DÆKCENTER

SERVICEEFTERSYN
Optimal vedligeholdelse 
og din fabriksgaranti 
opretholdes.

OLIESKIFT
Udelukkende kvalitetsolie 
fra Eni. Vi benytter altid olie-
filtre, som er OE-godkendte.

STØDDÆMPERE & FJEDRE
Bør tjekkes en gang om året.
Vi er specialis ter i kontrol og 
udskiftning af disse.

STYRETØJ
Slidte styrekugler, bærekugler 
og bøsninger udgør en sikker-
hedsrisiko.

KLARGØRING TIL SYN
Bestil tid til gratis syns-
kontrol, så kigger vi bilen 
igennem inden syn.

BILBATTERIER
Vi udskifter dit bilbatteri, 
når det begynder at 
miste energien.

TEST & FEJLFINDING
I bilens elektroniske system, 
brændstofsystemet, ABS, 
ESP og airbag.

STENSLAG & RUDER
Vi reparerer eller ud-
skifter bilens ruder, hvis 
uheldet er ude.

BREMSER & SIKKERHED
Vi er specialister i alle
bremsedele og eftersyn
af disse.

UDSTØDNING
Vi har tilgang til ud-
stødningssystemer til 
alle kendte bilmærker.

AIRCONDITION
Bør serviceres en gang om 
året. Vi reparerer og udskif-
ter om nødvendigt.

SPORING
Korrekt sporing forbedrer 
dine dæks levetid, kørsels- og 
retningsstabilitet og giver et 
lavere brændstofsforbrug.

0
0

0
4

9
8

 1
6AUTOVÆRKSTED & DÆKCENTER

SDS er lige så meget autoværksted som dækcenter. Vi servicerer
din bil efter fabrikkens forskrifter, og du fastholder din garanti.

SDS SKJERN
Trykkerivej 4 · 6900 Skjern
Tlf. 7615 3030 · www.sds.dk

NYE DÆK OG
ALUFÆLGE
TIL DIN BIL

Find dine dæk
på online webshop

scan QR kode
PRØV VORES
SERVICEBEREGNER©

OG FÅ PRISEN NU
• Tilbud på dit næste serviceeftersyn – tilpasset din bil.

• Tilbud på ny frontrude – specifikt til din bil.

• Tilvalgsmuligheder som klimatjek, 
sporing/4 hjuls udmåling, leje af bil m.m.

• Samlet pris og muligheden for at booke tid online.

• Se mere på sds.dk

Tøstrupvej 36 · 6880 Tarm ·Tlf. 9648 7800 · ajb@dataophug.dk

Reservedele : Lager med reservedele og brugte reservedele. 
Reservedele findes i tusindvis på vores lager. Faktisk har vi 
mindst 100.000 dele på lager. F.eks. har vi altid mere end 2500 
motorer klar til levering.

Brugte biler : Nyere brugte biler og ældre brugte biler.

Værksted : Vores dygtige mekanikere, demonterer og miljøbe-
handler ca. 1500 biler om året. Inden delene afmonteres, bliver 
de kvalitets-testet.

Tjek vores hjemmeside for flere informationer:

www.aadum-autoophug.dk
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JUBILÆUMSÅRET
I DEJBJERG GOLF KLUB

2017 er ...

Allerede nu er der kræfter i gang for at jubilæumsåret  
kan blive et år vi husker tilbage på med glæde.

Lidt om klubbens historie:

1963  Poul Grene får ideen til at starte en golfbane efter en tur 
til England.

1966  Poul Grene, kredslæge Andreas Jensen og Jørgen Nordby 
Fynboe indkalder til møde på Bechs Hotel i Tarm. 40 fa-
milier giver tilsagn om medlemskab af golfklubben.

1966  I august køber man gården Lillebæk af Laurids Mortensen 
for 100.000 kr.

1967  30. januar 1967 afholdtes stiftende generalforsamling.

1967  23. september bliver de første 7 huller samt træningsbanen 
indviet.

1969 Banen er nu udvidet til 9 huller.

1992  De sidste 9 huller indvies samtidig med 25 års jubilæums-
festen.

1995  Klubhuset renoveres og tilbygningen med kontor og turne-
ringskontor bygges.

2003  Der tilkøbes 11,2 ha jord og banen omlægges således at 
der bliver ligevægt mellem de første 9 huller og de sidste 9 
huller.

2005  Den 1. juli åbnes pay & play banen.

2007  Klubhuset bliver hen over vinteren 2006/2007 gennemgri-
bende renoveret.  
Det indvies den 5. april hvor også klubbens 40 års jubilæ-
um markeres.
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FORMIDDAGFORMIDDAGS-
PIGER
Byder 
velkommen  
til sæsonen 

2016

Til alle friske golfpiger, der har tid og 
lyst til at spille golf sammen med for-
middagspigerne hver tirsdag kl. 9.30 
(ingen handicapbegrænsning).
Vi mødes første gang tirsdag den 29. 
marts kl. 8.30 til en kop formiddagskaf-
fe og en kort orientering om sæsonen. 
Derefter spiller vi 18 huller.

Kontingent for året er uændret 250 
kr., som indsættes på kontonummer: 
reg. nr.: 7780 kontonr.: 0002117752 
(husk at opgive navn og medlemsnum-
mer) eller betales ved tilmeldingen. Nye 
spillere er meget velkommen til at del-
tage et par gange uden at betale for at 
opleve, hvordan det er at spille sammen 
med formiddagspigerne. 

Der spilles 18 huller hver tirsdag kl. 
9.30. Vi mødes og afleverer scorekort 
kl. 9.05. Vi starter på Hul 1, 18, 17, 16 
og 14. Scorekortene uddeles til holdene 
kl. 9.15, hvorefter alle går ud og er klar 
til at spille kl. 9.30. Hvis der er behov 
for det har vi igen i år reserveret en tid 
til de spillere, der kun kan eller vil spil-
le 9 huller. De spiller ud klokken 11.30. 
Det betyder, at vi er færdige på nogen-
lunde samme tid, så alle, der har lyst, 
kan få et stykke mad og socialt samvær 
i klubhuset efter matchen.
I får udleveret en informationsfolder 
med årets matchprogram. Desuden kan 
I se alle informationer om formid-
dagspigerne på vores hjemmeside. Den 
indeholder matchprogram plus mange 
praktiske oplysninger, som f. eks. reg-
lerne ved de forskellige matchformer.
Vi håber, at rigtig mange vil møde op 
og være med til, at vi kan få hyggelige 
timer sammen igen i år.

Vel mødt til en god sæson

Mange kærlige hilsener
UDVALGET FOR  
FORMIDDAGSPIGERNE
Inna Sørensen, Birte Frank 
Inga Vad og Aase Johansen

PI
GE

R

Vi starter sæsonen med et 

informationsmøde 
Tirsdag den 29. marts kl. 16.30 
i klubhuset.
 
Vi har inviteret Villy Svinth kl. 17.00 
til at fortælle om de nye regler  
fra år 2016.
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Paul Johansen (Adv.H) Lotte Bliddal (Adv.L) Michael Jørgensen (Adv.L) Berit Holmstrøm (Adv.L)



EFTERMIDDAGS-
PIGERNE
Firkløveret byder alle eftermiddagspiger 
velkommen til sæsonen 2016. Vi glæder 
os til at se alle jer, der ønsker at spille 
golf med hinanden tirsdag eftermid-
dage. Alle er velkomne – både ”gamle” 
og nye eftermiddagspiger -  uanset han-
dicap. 

FORMIDDAG
Vi håber, at rigtig mange vil støtte vo-
res restaurant og hygge sig med hinan-
den efter tirsdagens golfrunde.
Vi har match en gang om måneden, 
hvor spisning efter matchen er obligato-
risk. 

Sæt allerede nu 

 

✘�kryds i kalenderen
 ved 

     søndag den 29. maj, 

så du ikke går glip af 
den årlige udflugt,  
hvor vi hygger os  
med hinanden på  

en fremmed golfbane. 

Vi håber at se mange nye medlemmer. 
Du er velkomme så snart du har fået dit 
bagmærke. Er du i tvivl, så tag chancen 
og prøv et par runder med Eftermid-
dagspigerne og du vil opleve nogle imø-
dekommende og humørfyldte golfspille-
re, der gerne vil hjælpe dig til rette, hvis 
du ønsker det. 

Firkløveret består i år af: 
Kirsten Simonsen, Solveig Mahler, 
Anne Maria Bartholin  
og Else Kjærgaard Kristiansen. 

VEL MØDT 
TIL EN GOD GOLFSÆSON

FIRKLØVERET

EFTERM
ID

D
AG

PI
GE

RKontingentet er 250 kr.  
Nye medlemmer er velkommen til at 
deltage et par gange, før de endeligt  
beslutter sig.

Starttider
Der er starttider kl. 13.30 - kl. 15.00 - 
kl. 16.00 og kl. 16.30.
 
Du møder op 15 minutter før dit ønske-
de starttidspunkt. Du udfylder et score-
kort og lægger det på bordet i klubhu-
set.
 
Der trækkes scorekort til hold 10 minut-
ter før starttidspunktet.

Eftermiddagspigernes side
På Dejbjerg Golf Klubs hjemmeside un-
der Klubber i Klubben finder du Efter-
middagspigernes side. Her finder du 
Firkløverets mobil numre. Du kan også 
finde matchprogram og under Nyheder 
finder du resultaterne, når en match er 
afviklet.

Vi starter sæsonen med et 

informationsmøde 
Tirsdag den 29. marts kl. 16.30 
i klubhuset.
 
Vi har inviteret Villy Svinth kl. 17.00 
til at fortælle om de nye regler  
fra år 2016.
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EN NY SÆSON
STÅR FOR DØREN
Træning
Jeg forventer, at starte træningen op ind-
en påske. Om der kan undervises på 
indspilsområdet og puttinggreen er helt 
op til vejrguderne, men jeg er i alt fald 
klar.

I år kan der bookes i et nyt designet 
bookingsystem fra Golfbox. Hvad der 
nøjagtigt bliver ændret er ikke helt klart 
endnu. 
Jeg får adgang til administratordelen 
den 8. februar og kunde delen går on-
line 8. marts.
Her vil man som tidligere kunne booke 
tider, kurser mv. og betale online hvis 
man ønsker det. 
Hvis der kommer væsentlige ændringer 
i protrainer modulet, vil det blive infor-
meret på hjemmesiden og via nyheds-
brev.

Holdtræning
Gennem sidste sæson blev der afviklet 
flere holdtræningsforløb. Det er intenti-
onen, at der skal køre ca. 3 hold gen-
nem ugen. Man vil selv få indflydelse 
på hvad der trænes. Holdtræningen bli-
ver udbudt løbende gennem sæsonen via 
Golfbox og nyhedsbrev

Klub 37-72
Er et tilbud til gruppen af spillere i han-
dicap 37 til 72. Man giver kr. 100,- i alt, 
for at kunne deltage i de samlinger man 
kunne tænke sig gennem sæsonen. Ca. 
10 – 14 gange. 
Deltager antallet har varieret fra 3 til 16 
personer pr. gang. Der er ca. 150 spille-
re blandt vores medlemmer som har 
mulighed for at deltage i træningen.
Jeg håber at mange flere vil komme og 
være med! Bliver det en succes - bliver 

deltagerne opdelt i 2 eller flere hold på 
forskellige træningsstationer.
Træningen ligger søndage fra 14.30 - 
16.00. Se mere på hjemmesiden om-
kring Klub 37-72 sidst i marts når plan-
lægningen er endeligt på plads.

Junior
Der vil kun være en ugentlig træning i 
denne sæson.
Juniortræningen kommer i år til at ligge 
fra 17.00 – 18.00 onsdage. Opstart efter 
påske den 6. april. 
I denne sæson har vi en spiller med i 
Dansk Golf Unions talent og en spiller 
med i Dansk Junior Akademi.

Bambi
Vi vil i år bruge dele af et motivations 
program der heder GCAT. Som i store 
træk er små overkommelige del prøver i 
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etikette, sikkerhed, putning, lange slag 
mv. Det kan vel bedst sammenlignes 
med duelighedsmærker som spejderne 
bruger. Træningen kommer til at ligge 
søndage fra 10.30-12.00. Tanken er at 
der skal være en kort velkomst. Gen-
nemgang af dagens program, opdeling i 
hold mv.  Omkring en times aktivitet. 
Der sluttes af med frugt, en is eller lign. 
Det forventes af der er en voksen med 
hvert barn til træning i hele træningens 
varighed. 
Opstart for Bambi træning er søndag 
den 8. maj. 

Elite
I år har vi et 2. Divisions senior hold, et 
3. divisions herrer hold og et herrer 
kvalifikations hold. Første kampdag er 
lørdag den 23. april. Du kan se kamp-
datoer og stillingen her http://www.dej-
bjerggk.dk/klubben/elite
Vores senior hold spiller i år i 2. divisi-
on. I hver holdkamp spilles en damesin-
gle, fire herresingler og en mixed four-
some. De individuelle matcher afvikles 
som 18 hullers hulspil uden handicap. 
Senior hold modtager 8 x 1 times træ-
ning og 2 individuelle lektioner / spiller 
i truppen.

3. division og kval.holdets træning ligger 
torsdage fra 18.00 – 19.00 med efterføl-
gende spil, konkurrencer og test mv. 
De 2 hold spiller hulspil over 18 huller, 
5 singler og 1 foursome. Alle matcher 
afvikles med formiddagsstart. 
Årets træningslejr for 3. division og 
kval.hold kommer til at foregå på 
Schloss Lüdersburg, hvor der skal træ-
nes og spilles fra den 1.-3. april.

Shop
Shoppen bliver udvidet. En del af det 
der før var lagerplads til restauranten er 
blevet inddraget i shoppen, så vi kan 
præsentere vores varer bedre.
Nyt i butikken er Ecco golfsko, udstyr 
fra Mizuno og Callaway.
I år kan vi fitte (opmåle udstyr) fra  
Mizuno, Titleist, Callaway og Wilson. 
Elite afdelingen har indkøbt en ES-14 
boldradar. Den er ikke så sofistikeret 
som flighscope eller trackman, men den 
giver ok data til clubfitting.
Jeg kan også oplyse at vi skifter kasse-
system til Ajour. Det betyder at vi kan 
køre det loyalitetsprogram, som vi love-
de jer sidste år. Der er også en gavekort 
funktion i systemet. Systemet er dansk 
og gennemprøvet. Alle varenumre skal 
her i løbet af februar scannes ind i det 

nye system, således at vi er klar til at 
modtage de nye varer i marts 

Nye medlemmer
Sidste år fik vi ikke mange nye golfere 
i Dejbjerg. Vi har alle et ansvar for at 
nye kommer til klubben og bliver. Vi vil 
i klubben arrangere flere tiltag igennem 
sæsonen, hvor du har mulighed for at 
tage venner og familie med i golfklub-
ben. Nye golfere er også velkommen 
uden for de planlagte dage. Personlige 
relationer er det som alle erkender, er 
den bedste vej til at få nye til at prøve 
golf, men i den sidste ende også er det 
der fastholder medlemmer i klubben.
Infoaften 30. marts 
Golfens dag 17. april
Spil golf med en ven 20. april, 18. maj, 
24. august, 28. september.
Kan I ikke på de planlagte dage, så 
kontakt mig eller Hanne og vi finder en 
løsning!

Hjemmeside
Skal hjemmesiden være spændende at 
besøge, kan I alle bidrage med materia-
le i form af tekst og billeder. Så tænk 
på hjemmesiden når der afvikles arran-
gementer, I har sjove oplevelser på ba-
nen eller lign. 
Til udvalg og klubber i klubben, se jeres 
del af hjemmesiden igennem for ænd-
ringer 
Det er også muligt for udvalgsmedlem-
mer at få adgang til at skrive på hjem-
mesiden.

JEG ØNSKER JER  
MEDVIND OG TØRVEJR  
PÅ ALLE HULLER

JOHNNY STREIT
30719883
pro@dejbjerggk.dk



Partner Revision
Med afdelinger i Skjern, Ringkøbing og 
Ølgod, samt 5 andre byer i Midt- og
Vestjylland er vi altid tæt på.
140 kompetente og engagerede medar-
bejdere er altid klar til at hjælpe dig.
Vi sætter hver gang det hold, som vi 
mener er det stærkeste til netop din
virksomhed og dine behov. Der er altid 
tilknyttet mindst 2 revisorer, så vi
er altid til at få fat på.

Partner Revision har eksisteret siden 
1968, så vi har stor erfaring og
stærke relationer, som du og din virk-
somhed kan få gavn af.

Partner Revision

PARTNERSCORNER

Vi kan hjælpe med:
         Revision
         Regnskab
         Bogføring
         Skatterådgivning
         Generationsskifter
         Køb og salg af virksomhed
         Udarbejdelse af budgetter
         Og en helt masse andet ....

I en verden i konstant forandring er det vigtigt at have sin revisor inden for rækkevidde 

til at svare på spørgsmål. Hos Partner Revision satser vi på kontinuerlig bemanding af 

kunderne - og vi er altid to revisorer tilknyttet den enkelte kunde. 

Ring og aftal et uforpligtende møde, eller besøg os på partner-revision.dk 

Hvem sikrer den røde 
tråd i tallene?

Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab SKJERN . Bredgade 67 . 6900 
Skjern .  Tlf. 97 35 18 11  . TARM . Nygade 2 . 6880 Tarm .  Tlf. 97 37 32 11 
              Tilknyttet RevisorGruppen Danmark  www.partner-revision.dk
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Overfladebehandling af metaller 
med mere end 40 års erfaring med pulverlakering 

Industrivej 4  |  6900 Skjern  |  T: 97 35 22 22  |  vilak.dk
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det nævnes Hotel Ringkøbing, Is-cafeen 
i Hvide Sande, Netto og Kvickly. 

Ernæring og Sundhed 
I 2011 hev jeg teltpælene op og flyttede 
til Haderslev for at studerer Ernæring 
og Sundhed, en uddannelse som blev 
afsluttet med et bachelorprojekt og ek-
samen i 2015. Under tiden i Haderslev 
arbejdede jeg på Restaurant Damende, 
hvor jeg både serverede og var i køkke-
net. Savnet til det vestjyske, familien og 
vennerne, blev dog for stort, og jeg 
valgte i 2013 at flytte tilbage til Ring-
købing, for resten af skoletiden, at pend-
le frem og tilbage. 

Min arbejdsiver og gåpåmod gør, at jeg 
altid har nyt i tankerne og støbeskeen, 
så i efteråret 2013 købte jeg et hus i 
Rindum, som jeg derefter gik i gang 
med en total istandsættelse af. Sidste år 
blev jeg færdig med haven, terrassen og 
indkørslen, så nu er jeg klar til det næste 
store projekt, nemlig jobbet i Dejbjerg. 
Når jeg ikke er at finde bag baren, eller 
i restauranten, er det højst sandsynlig 

Hej alle 
Jeg har været så heldig at få til opgave 
at varetage jobbet som restaurant- og 
køkken chef i Dejbjerg Golf Klub. 
Jeg håber at kunne bidrage med et friskt 
pust og lidt nye tiltag, således både ka-
lenderen og restauranten bliver fyldt. 

Kort om mig: 
Jeg hedder Regitze Møller Frich, og er 
30 år. Min barndom foregik i Nr. Lyng-
vig, hvor jeg nød den friske havluft samt 
klitterne og Lyngvig havn. Sidenhen har 
jeg boet i Hvide Sande og Nymindegab, 
indtil jeg i 1998 flyttede med min mor 
Nancy Frich og stedfar Peder E. Peder-
sen til Ringkøbing. Da jeg altid har væ-
ret ret arbejdsom og ihærdig, startede 
jeg samme år som opvasker på havne-
grillen i Ringkøbing. Da indehaveren af 
havnegrillen Ole Nahnsen i 1998 over-
tog havnegrillen og samtidig ansatte 
mig, havde han nok ikke forestillet sig at 
jeg i dag, 18 år efter stadig af og til er at 
finde bag disken. I årene der er gået i 
mellemtiden, har jeg dog også haft ar-
bejde andre steder, og her kan blandt an-

KØKKEN CHEF 
I DEJBJERG GOLF KLUB 

fordi jeg udlever min store eventyrlyst 
som guide i min mors rejsefirma, hvor 
hun arrangere singlerejser til ind- og 
udland. Bag mig har jeg en dejlig fami-
lie og venner, og jeg er derfor klar til, 
hvad fremtiden byder af udfordringer og 
oplevelser. 

Jeg håber hermed I alle vil komme og 
hilse på mig til en sludder over baren, 
samt vil hjælpe mig med at udbrede po-
sitive tilkendegivelser, og have restau-
rantens mange muligheder i tankerne, 
næste gang der skal arrangeres fest eller 
andet.

Kærlig hilsen 
REGITZE MØLLER FRICH 
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NYT FRA 
BANEUDVALGET

Chefgreenkeeper
Efter at vi desværre måtte sige farvel til 
Karsten Kastrup, har bestyrelsen været 
igang med at søge efter vores nye chef-
greenkeeper. Der var 8 ansøgere til job-
bet, hvoraf vi har haft 4 særdeles kvali-
ficerede til samtale. Bestyrelsen har 
valgt at ansætte Leif Simonsen til job-
bet pr. 1. marts 2016.

Leif har tidligere været i Åskov hvor 
han blandt andet var med til omlægning-
en af deres bane. Leif er nok et kendt 
ansigt for mange i klubben, da han alle-
rede har været hos os de sidste 4 mdr. 
som mekaniker, og i en kortere periode 
under Karsten Kastrup i 2015. Leif er 
ikke uddannet geenkeeper, men har 
mange års erfaring fra flere forskellige 
jobs, som gør ham særdelse kompetent 
til jobbet.

Baneudvalget
Baneudvalget har søgt efter nye med-
lemmer, og det med held.  
Nye medlemmer i udvalget er:   
Ida Fyhn Madsen - Erik Peetz - Claus 
H. Christensen og Carlo Jensen. 
Laura Tang Madsen og Lars Elkjær 
Nielsen har valgt at træde ud. 
Tak til Laura og Lars for indsatsen.

Arbejder på banen
Træningsbanen er blevet drænet i 
fordybningen foran udslagsmåtterne, og 
der er lavet en befæstet vej hen til vores 

boldkasse, så vi undgår at køre i mudder 
med boldopsamleren.
Græs udslagsområdet på træningsbanen 
hæves og rettes op.
Hul 16 drænes fra foran rød tee, og ca. 
50 m frem.
Hul 11 drænes i højre side ved green og 
området ned mod hassarden.
Der laves grusbelagte stier flere steder 
på banen. Hul 6 mellem de 2 teesteder, 
mellem 11. green og 12. tee, og de nu-
værende stier på 13-15-16 forlænges og 
forbedres.
På kortbanen renoveres vejen mellem 
hul 1 og 2.
Vores nye gule teested på hul 11 lever 
desværre ikke op til ønsket standard, 
med hensyn til dræning og vækst i 
græsset. Teested vil blive udvidet og 
omlagt med nyt rullegræs. Teestedet vil 
derfor være lukket i en kortere periode i 
foråret.
Træerne langs marken på hul 3 og 7 
blev fjernet i 2015, og dette har haft den 
ønskede virkning. Greenen på hul 3 har 
fået luft og lys. Virkningen på dette vil 
kunne ses og mærkes når greens åbnes 
igen. Området med blå pæle på hullet 
vil blive reetableret og tilsået hurtigst 
muligt.

Rating af banen
De tiltag der er lavet på banen, har i 
sammenhænge med en ny rating af ban-
en gjort at vi får lidt flere slag at gøre 
godt med fra 2016. De fleste vil opleve 

at de tildeles ½-1 slag mere på deres 
scorekort. 

Frivillige
I baneudvalget har vi et mål om at få 
mange flere igang med lidt frivilligt ar-
bejde på banen. Vi arbejder med at lave 
små hold, som har konkrete opgaver på 
banen. Har du en ide til frivilligt arbej-
de, som kan forskønne vores bane, og 
som du evt. ønsker at være med til, hører 
vi meget gerne fra dig.

Kunne du blot tænke dig at deltage på 
et sådan hold, kontakt venligst et med-
lem  fra udvalget. 

Gentagelse fra 2015
Opfordring: Prøv at spille banen fra an-
dre teesteder end du plejer. Du vil opda-
ge, at der er en kæmpe forskel på de 4 
teesteder. Damer og herrer kan sagtens 
spille fra samme teested, og derved må-
ske gøre det endnu mere hyggeligt at 
spille sammen.
Baneudvalget har fået deres egen mail-
adresse. Brug denne til ris og ros, og 
kom gerne med jeres gode ideer til at 
forskønne vores bane.
baneudvalg@outlook.dk

PÅ VEGNE AF  
BANEUDVALGET
Jens Peder Jespersen.
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ÅRSSKRIFTfra
DEN NYE CHEFGREENKEEPER

og er en ivrig golfspiller med et HCP 
på 4,5. Jeg har været ansat i Åskov 
Golfklub i 7 år som klubmanager/
greenkeeper, og glæder mig til udfor-
dringen med pleje af jeres smukke 
bane.

Jeg synes banens layout giver mening, i 
forhold til det naturskønne område, og 
da myten om ”motorvejs hullerne” er 
fortid, står vi nu med en bane der er al-
sidig og sjov at spille med megen ud-
fordring. Dog synes jeg der strategisk 
skulle placeres nogle bunkers for at høj-
ne det visuelle indtryk.

Vi vil her i vinter, hvis vejret tillader 
det, få renoveret og lavet flere stier, så 
vi gerne skulle kunne gå tørskoet rundt 
i fugtige perioder, og vi vil udbedre 

Tiden nærmer sig, hvor vi igen i Dej-
bjerg Golf Klub begynder på en ny sæ-
son, og det er jer nok bekendt, at der 
igen skulle findes en ny chefgreenkee-
per. Jeg blev ansat pr. 1.12.2015 som le-
der og mekaniker og har serviceret hele 
vores maskinpark, så den er klar til den 
nye sæson, og jeg har lavet enkelte til-
tag på banen, når vinteren tillod det. 
Bestyrelsen har givet mig ansvaret for 
at varetage banens pleje, og jeg bliver 
ansat som chefgreenkeeper pr. 1. marts. 
Jeg sætter en stor ære i, at kunne være 
med til at præge jeres bane mod nye 
højder, og hæve standarden væsentligt 
til klubbens 50 års jubilæum i 2017.

Mit navn er Leif Simonsen, jeg er 50 
år, og bor i Sdr. Felding med min kone 
Britta og har 3 piger på 15, 17 og 29 år 

dræningen på udvalgte huller. Vores problem med vandet er, 
at der 25 cm nede ligger et hårdt vækstlag som vandet ikke 
kan trænge igennem, og vi vil lave nogle forsøg med grub-
ning, og håber det kan afhjælpe vores problem.

Til den kommende sæson vil Susanne Christensen og Flem-
ming Graversen igen være en del af medarbejderne, men jeg 
forventer nok at vi skal ansætte én yderligere, for at vi kan 
nå vores mål med banen. For at kunne hæve standarden på 
banen som vi gerne vil, er vi med de ressourcer der er til 
lønninger, også nødt til at flere frivillige vil tage del i be-
stræbelse på at nå vores mål. Disse opgaver vil være lette og 
hurtigt løst, men meget tidsbesparende for de ansatte. Det vil 
på hjemmesiden blive specificeret ud, hvilke opgaver vi ger-
ne vil hjælpes med.

Jeg glæder mig til at komme i gang, og møde jer ude på ba-
nen, og håber vejrguderne er med os, så vi alle kan nyde vo-
res dejlige bane.

Med venlig hilsen
CHEFGREENKEEPER
Leif Simonsen



Som du måske er bekendt med er Dej-
bjerg Golf Klub med i Golfspilleren i 
centrum. 
Der er kommet mange nyttige besva-
relser ud af det, som bestyrelsen og ud-
valgene samt medarbejdere kan arbej-
de videre med.
Nedenfor kan du se nogle af hoved-
punkterne, som vi så kan gå længere 
ind i for at se f.eks. under banen, hvad 
gæsterne siger om greens.
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GOLF-
SPILLEREN
i CENTRUM

Gæster – her ligger der 449 i 2014 og 289 i 2015 besvarelser til grund for nedenstående:

VURDERING AF SERVICEOMRÅDER
2014 2015

  BM BM
Banen 78 77 79 78
Klubliv 83 81 83 82
Restaurant 82 82 83 82
Klubhus 88 87 88 87
Træningsfaciliteter 84 78 85 79
Proshop 73 81 80 83
Modtagelse i klubben 88 85 89 86
Priser og produkter 82 77 85 78

Medlemmer – her ligger der 469 i 2014 og 393 i 2015 besvarelser til grund for nedenstående:

VURDERING AF SERVICEOMRÅDER
2014 2015

  BM BM
Banen 77 76 75 77
Klubliv 81 79 81 80
Restaurant 80 78 74 76
Klubhus 89 85 90 85
Træningsfaciliteter 81 78 82 79
Proshop 61 78 72 79
Træning 84 87 83 88
Ledelse og information 84 83 84 83
Priser og produkter 81 81 82 82

Nye medlemmer – her ligger der 42 i 2014 og 36 i 2015 besvarelser til grund for nedenstående:

VURDERING AF BERØRINGSPUNKTER
2014 2015

  BM  BM
Føler sig godt modtaget 82 86 85 87
Praktisk information har været god 81 77  79 78
Træning har været god oplevelse 76 85  85 85
Regel og etikette forløb en god oplevelse 82 79  84 81
Oplevelse med golfkørekortet god 81 83  76 83
Deltager i arrangementer 37 39  38 39
Udvikling i mit golfspil 59 65 60 65
Har andre at spille med 74 75 74 75
Er glad for at spille golf 83 89 88 89
Integreret i klubben 63 68 66 68



HERRERARBEJDE

Å R S S K R I F T  2 0 1 634

SAMARBEJDS-
AFTALE
OM RABAT PÅ GREENFEE

1/2 GREENFEE:
Mellem Harre Vig Golfklub, Holmsland Klit Golfklub, Kaj Lykke 
Golfklub, Lemvig Golfklub, Nordvestjysk Golfklub, Struer Golf-
klub, Sydthy Golfklub, Trehøje Golfklub, Viborg Golfklub, Ørnehøj 
Golfklub, Åskov Golfklub og Dejbjerg Golf Klub er der indgået en 
aftale om ½ greenfee pris alle ugens dage.

200 kr. rabat
Mellem Hammel Golf Klub, Her-
ning Golf Klub, Norddjurs Golf-
klub og Dejbjerg Golf Klub er der 
indgået aftale om at fuldtids med-
lemmer kan spille til 200 kr. alle 
ugens dage.

100 kr. rabat
Dejbjerg Golf Klub har indgået af-
tale med Henne Golfklub, Holste-
bro Golfklub (OBS - differentiere-
de priser i løbet af dagen) om 100 
kr. i rabat på normal greenfee alle 
ugens dage. 

50 kr. rabat
Dejbjerg Golf Klub har desuden aftale 
med følgende klubber om 50 kr. i rabat 
på normal greenfee alle ugens dage. 

Ebeltoft Golf Club
Give Golfklub 
Marcusminde Golf Club 
Randers Fjord Golfklub 
Skive Golfklub 
Tange Sø Golfklub 

Der skal altid tages behørigt hensyn til 
de respektive klubbers turneringspro-
grammer, - eventuelle HCP-begrænsning-
er samt restriktioner i øvrigt.

Gæstespillere legitimerer sig gennem 
personligt DGU-medlemskort, hvis nr. 
anføres i greenfee-bog.

Nedenstående samarbejdsaftaler gælder  
ikke for flexmedlemmer og fjernmedlemmer

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.



HERRER
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TORSDAGS- 
HERRER
Torsdagsherrerne er én af flere klubber 
i klubben her i Dejbjerg Golf Klub. I 
vore vedtægter står det, at Torsdags-
klubben har til formål at arrangere og 
afvikle turneringer på ude- og hjemme-
bane fortrinsvis for Dejbjerg Golf Klubs 
mandlige medlemmer. Torsdagsklubben 
skal endvidere danne rammen om et ud-
viklende kammeratskab og klubliv.

Dette formål søger vi fremmet gennem 
golfspil hver torsdag fra april til okto-
ber. Torsdagsklubben havde i 2015 160 
medlemmer, som spillede golf med 
starttider fra tidlig morgen til hen på ef-
termiddagen. Endvidere har vi aftaler 
med vore naboklubber i Henne, Holste-
bro, Struer og Esbjerg om årlige turne-
ringer.

Medlemmerne betaler et mindre beløb i 
årlig kontingent. For 2016 er det fastsat 
til 200 kr.
Dette beløb anvendes til præmier til de 
månedlige turneringer, der afholdes og 
til årspræmier til de fire grupper, vi 
spiller i. 

Alle mandlige voksne medlemmer af 
Dejbjerg Golf Klub kan blive medlem 
af Torsdagsherrerne.  
Og vi glæder os til at byde velkommen 
til såvel de ”gamle” medlemmer fra tid-
ligere år og til de nye medlemmer, der 
er kommet til.

OPSTART  
TIL SÆSONEN  

sker torsdag
den 7. april

I 2015 fik vi vores hjemmeside i gang 
på et beskedent niveau. Det er vores 
hensigt, at udvikle hjemmesiden lidt ef-
ter lidt med alle relevante oplysninger 
om Torsdagsherrerne. 
Vi opfordrer jer derfor til at se ind på:
http://www.dejbjerggk.dk/ under klub-
ber i klubben/torsdagsherrer.

Vi anvender ligeledes Golfbox så meget 
som muligt. Det er vores mål, at alle 
månedsturneringer og turneringer med 
naboklubber administreres over Golf-
box. Det vil sige, at tilmeldinger til og 
opgørelse af disse turneringer sker via 
Golfbox.

Med ønsket om nogle fornøjelige  
og udbytterige golfdage byder  
formandsskabet for 
TORSDAGSHERRERNE 
VELKOMMEN  
TIL SÆSON 2016
 
Bent G. Jensen, Dan Lind Hansen, 
Poul Rasmussen, Keld Jensen  
og Peter Sørensen
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Velkommen
www.pwc.dk 

Uanset din virksomheds størrelse og udfordringer er det vigtigt for os, at du altid føler dig velkommen 
hos PwC i Ringkøbing-Skjern. Her er vi 37 revisorer og medarbejdere, der hver dag samarbejder med 
vores kunder om alt fra de rigtige tal til de rette talenter. Om skat, forretningsudvikling og generations-
skifte. Vi vil også rigtig gerne i dialog med dig. Og du er altid mere end velkommen i vores hus. 

Kontakt os på www.pwc.dk/ringkobing-skjern. Succes skaber vi sammen ... 
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SPONSORER
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Nybolig Skjern & Tarm
Nykredit
P. Grene A/S
Skjern Installationsforretning
Skjern Serigrafi
Stark
Stauning Maskinstation A/S
Strandbygaard Grafisk
Toves Rengøring A/S
Vestas Aircoil A/S
Vestjyllands Andel
vestjyskBANK A/S
Vestjysk Smågrisesalg
Vestjylland Forsikring GS
Vognmand Karsten V. Olesen

BIRDIE
ABC Lavpris
Advokatfirmaet Johansen & Bliddal
Arla Foods
Carlsberg
DHE
Esperanto Vine A/S
FD Alarmer
Gopo A/S
Hansen & Larsen A/S
Hotel Fjordgården
Højmark El ApS.
Højmark Rejser
J. M. Jensen Lager og Logistik
Lauge Bonde ApS.
Malerfirma Flemming Andersen ApS.
Mr Thomsen

STØT VORE SPONSORER 
DE STØTTER OS 

ALBATROS
Ringkjøbing Landbobank A/S
Skjern Bank A/S
Tama ApS

PAR
Acacia
AMU Hoverdal
Andelskassen, Skjern
Bilbyen Ringkøbing
Bjerg VVS ApS.
Bravo Tours
Egvad Radio & TV
Excellent Wine
Garant Tæpper

Hairdesign
Handelsbanken
Hydra-Grene A/S
Kirk Larsen & Ascanius
KontorCenter West
Sportigan
Stauning Whisky
SuperDæk
Sydbank
Tømrerfirmaet Caspar Bork Sørensen
Vestjysk Autodele A/S

Vi i sponsorudvalget arbejder med at 
skaffe sponsorater til klubben. Det er en 
stor økonomisk hjælp og har I emner til 
nye sponsorer, så hører vi naturligvis 
gerne om dette.

EAGLE
Partner Revision
PWC
Stensbo Huse ApS.
Søms A/S
Tandlægerne Obling
Vestjydsk Industrilakering A/S
Aadum Autoophug A/S

SPONSORERSPONSOR-
UDVALGET

TURNERING
ABC Lavpris
Arla Foods
Carlsberg
Egvad Radio & TV
Mr. Thomsen
Ringkjøbing Landbobank A/S
Skjern Bank A/S
Sydbank
Tama ApS.
Toves Rengøring A/S
vestjyskBANK A/S
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P a r t n e r  r e v i s i o n
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bredgade 67, DK-6900 Skjern, Tel. +45 97 35 18 11
Hugborgvej 18, 6950 Ringkøbing, Tel. +45 97 32 10 55

Nygade 2, DK-6880 Tarm,Tel. +45 97 37 32 11

Erhvervsparken 7B, DK-6900 Skjern, Tel. + 45 97 35 18 11
Birkmosevej 20A, DK-6950 Ringkøbing, Tel. + 45 97 32 10 55

VELKOMMEN 
TIL DIN OG VORES BANK

 
Vi gør alt for at lære dig at kende 

og giver dig den rådgivning,  
du fortjener. Hos os får du skarpe priser, 

en direkte kontakt til din personlige rådgiver 
og en netbank, der bare virker.

Og vi går op i det samme, som du gør.  
Vi engagerer os i lokalsamfundet, 
fordi livet også leves efter arbejde

i foreningerne, klubberne og det lokale initiativ.

 vestjyskbank.dk/ringkoebing



STØT VORE 

S P O N S O R E R
- DE STØTTER OS

D E J B J E R G  G O L F  K L U B 39

www.hansenlarsen.dk

HUSK: Vi har differencerede priser 
ved elev-, assistent- og mesterklip



LANDBOBANKEN GOLF CUP
Ringkøbing-Skjern Kommunemesterskab 2016

i Holmsland og Dejbjerg

Præmier for
15.000 kr. 

Banesandwich

Morgenbuffet

Baneforplejning

Morgenbuffet 
søndag

Baneforplejning
begge dage

Banesandwich
lørdag

I samarbejde med: Matchsponsor: I samarbejde med:I samarbejde med:

Arrangører:

Dato: Lørdag 3. september kl. 9.00 (banesandwich inkl. i prisen)
 Søndag 4. september kl. 9.00 (morgenbuffet kl. 8.00 inkl. i prisen) 

Sted: Dejbjerg Golf Klub og Holmsland Klit Golf

Rækker: A-rækken - spillehandicap   0-18, slagspil - netto
 B-rækken - spillehandicap 19-36, stableford
 C-rækken - spillehandicap 37-54, stableford

Max.: 200 deltagere i alt – gunstart, fuld SPH.

Matchfee for begge dage: 250,00 kr. (inkl. banesandwich, morgenbuffet, baneforplejning og 
 golf to dage). 

Forplejning begge dage: Banesandwich lørdag, morgenbuffet søndag kl. 8.00 samt 
 baneforplejning begge dage på banen.

Deltagere: Fuldgyldige medlemmer i Holmsland Klit Golfklub og Dejbjerg    
 Golf Klub eller bosiddende i kommunen og fuldgyldig medlem af
 en klub uden for kommunen.

Format: Lørdag spiller A og C-rækken i Holmsland Klit Golf og 
 B-rækken i Dejbjerg Golf Klub. Søndag spiller A og C-rækken 
 i Dejbjerg Golf Klub og B-rækken i Holmsland Klit Golf.     
 Søndag den 6. september er der præmieoverrækkelse i de 
 2 klubber umiddelbart efter runderne. 
 Pokal til vinderen i hver række  samt præmier for 15.000 kr. 

Tilmelding: Golfbox  - senest tirsdag den 30. august kl. 12.00.

Afbud: Ved afbud efter at startlisten er lavet, opkræves der matchfee.


