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”Kom godt i gang” i Dejbjerg Golf Klub 
 

Det at spille golf er en sport, det er god 

motion og fremfor alt er det et rigtig godt 

fællesskab og gode oplevelser. 

 

En sport fordi -  det er en fysisk aktivitet, 

hvor man udfordrer, kæmper eller 

konkurrerer enten med sig selv eller 

andre. 

Det er motion – som er godt for kredsløbet og hjernen – undersøgelser viser at 

golfspillere kan få op til 5 år mere at leve i. 

 

Golf er også et godt fællesskab – det er sjovt, det er socialt, og et godt sted at 

danne relationer. 

 

Al begyndelse er svær, men… 

 

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

Vort mål er: 

• At du føler dig godt modtaget i klubben. 

• At give dig mange gode og positive oplevelser i et godt fællesskab. 

• At du under prøvemedlemsskabet og efterfølgende opnår de færdigheder, 

som efter vor opfattelse er nødvendige for gode oplevelser på golfbanen – 

både som spiller og medspiller. 

På de følgende sider vil du kunne få information om, hvordan din første tid i 

Dejbjerg Golf Klub kan forløbe samt andre nyttige informationer om Dejbjerg Golf 

Klub. 

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

begynderudvalget, træneren eller sekretariatet. 
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Prøvemedlemskab 

Er du klar til sjove oplevelser? 

Dit prøvemedlemskab i Dejbjerg Golf Klub giver dig en mulighed for at se om det at 
spille golf er noget for dig, uden de store økonomiske udgifter.  
Det har en varighed på 3 måneder.  

I løbet af prøveperioden tager du stilling til, 
hvilket medlemskab du vil tegne i Dejbjerg Golf 
Klub. 

De 3 måneder giver dig en grundig indføring i 

golfsporten gennem deltagelse i holdtræning, 

regel- og etiketteundervisning samt deltagelse i 

Begynder-Tee40 eller Onsdagsturneringer.  

Du får derigennem et godt fællesskab med 

andre golfspillere. 

 

Du kan låne det nødvendige udstyr for at komme godt i gang.  
Du får straks mulighed for selv at spille på vores Pay and Play bane. Det er 
træneren, som vurderer, hvornår det bliver en positiv oplevelse for dig at deltage i 
de ugentlige turneringer om onsdagen. 
 
Du får i forbindelse med tegning af prøvemedlemskabet denne informationsfolder 
om Dejbjerg Golf Klub et par let tilgængelige regelbøger, således du hurtigt kan 
komme i gang med golfspillet. 

I forbindelse med turneringerne om onsdagen vil der være mulighed for at møde en 
fra Begynderudvalget, hvor du kan få svar på eventuelle spørgsmål i forbindelse 
med golfspillet og prøvemedlemsskabet.  
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Frit spil på 18 huls banen: 
I Dejbjerg Golf Klub betyder konceptet ”Kom godt i gang” at du i realiteten har 

tilladelse til at spille overalt i Dejbjerg Golf Klub, når du starter på dit 

prøvemedlemskab.  

I starten skal du dog følges med en erfaren spiller eller spille  

med om onsdagen, for at spille på 18-hulsbanen.  

 

Der er fra 1. dag mulighed for at spille frit på Pay and Play 

banen.  

 

Spilleret 
Det er din træner eller begynderudvalget, som i fællesskab 

med dig vurderer, hvornår det bliver en god oplevelse for dig 

at spille frit på 18-hulsbanen. 

Du skal have deltaget i holdtræningen og skal have prøvet den regeltest, som kan 

findes på Dansk Golf Unions hjemmeside.  

www.danskgolfunion.dk/regelproeve,.  

Vi opfordre dig kraftigt til at deltage i en regel- og etikette aften i klubben, da det 

giver en god forståelse for de grundlæggende regler for golfspillet.  

 

Du kan først få din nationale spilleret (Golfkørekort), når du tegner et medlemskab 

af Dejbjerg Golf Klub og dermed bliver registreret som medlem af Dansk Golf 

Union.  

Et vigtig led i din golfmæssige udvikling er deltagelse i så mange turneringer om 

onsdagen som muligt, så kom så ofte du kan. 

 

For at få mulighed for at spille på andre golfbaner (greenfee), skal du være 

indmeldt i Dejbjerg Golf Klub og have et DGU medlemskort. Der er i nogle 

golfklubber restriktioner om max. handicap, for at få lov at spille. 

 

http://www.danskgolfunion.dk/regelproeve
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Holdtræning 
Holdtræning foregår på faste ugedage ved klubbens træner.  

Træningen kører over 12 uger med fast dag/tidspunkt hver uge. Det bliver aftalt 

med dig ved indmeldelsen, hvornår det passer dig.  

 

Der køres med 4 -8 deltagere pr hold samt en hjælper, som kan svare på spørgsmål 

og eventuelt gå med på en træningsrunde på Pay & Play banen for at give lidt 

instruktion i regler og etikette om golfspillet. 

 

 

Klub 37+ træning 
Klub 37+ træning er et tilbud til alle medlemmer i Dejbjerg Golf Klub med handicap 

37 eller over. Tilbuddet er en mulighed for at udvikle og forbedre sin teknik.  

 

Tilbuddet indeholder mulighed for holdtræning i de forskellige teknikker. Se 

klubbens hjemmeside, hvornår det starter op. 

 

Deltagere i Klub 37 er også meget velkommen til at spille 

onsdagsturneringer, hvor der er mulighed for at øve sig og 

træne på banen med andre, som også er i gang med at 

udvikle deres spil. Det er samtidig en god mulighed for at 

udvide sit netværk. 

 

Facebook  
Golfklubben har en Facebook-side, Dejbjerg Golf Klub, hvor man kan finde 

forskellige opslag om klubben.  

Specielt for begyndere er der oprettet en gruppe: Begynder Dejbjerg Golf Klub, som 

er beregnet til nye spillere i Dejbjerg Golf Klub , hvor der er mulighed for at lave 

trænings-/spilleaftaler med andre i klubben. 

 

  

 



 

 6 

 

Tilmeldinger. 
 

Begynder-Tee40, Onsdagsturneringer eller Regel- og 

etiketteundervisning. 
Tilmelding sker via Login til Golfbox via klubbens hjemmeside eller via www.Golf.dk. 

 

Brug login muligheden i øverste højre hjørne på klubbens hjemmeside. 

Der logges ind med medlemsnummer 19-XXXX og den tilsendte kode. Du kan ændre 

dit password, hvis du ønsker det. Kontoret kan hjælpe dig, hvis du skulle have glemt 

det. 

 

 

Vælg Klubturneringer i venstre kolonne, og 

find de turneringer / undervisninger i 

regler, som du ønsker at deltage i. 

Klik på dem og tilmeld dig. 

 

Betaling for turneringsdeltagelse sker 

også i Golfbox.  

Mad efter en onsdagsturnering 

bestilles også ved tilmelding men 

betales i Cafe’en. 

 

Regel- og etiketteundervisning er gratis. 

 

Booking af individuelle træningslektioner. 
Træningslektioner bookes ved kontakt til klubbens træner Morten Thuen enten på 

telefon 4072 7510  eller via email:  morten.thuen@icloud.com. 

  

 

 

 

http://www.golf.dk/
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Begynder-Tee40 og Onsdagsturnering 
Onsdage gennem sæsonen mødes nye spillere og andre spillere til en 

hyggeaften, hvor der er mulighed for at spille på 18 huls banen.  

Du kan tilmelde dig Begynder-Tee40, som er gratis, hvor der kun er en lille 

præmie til vinderen, og som primært henvender sig til helt nye spillere.  

Du kan også tilmelde dig til Onsdagsturneringen, som er for alle og koster kr. 

40,-. Det anbefales, at du til onsdagsturneringen er lidt øvet, for at få den bedste 

oplevelse.  

Turneringsoversigt med dato, starttid og hvilke huller, der spilles den 

pågældende aften kan ses i Golfbox. Starttidspunktet ændres i løbet af 

sæsonen.  

Vi mødes på puttinggrenen senest 15 minutter før starttidspunktet til velkomst, 

hvorefter vi går ud til det hul, man skal begynde på.  

 

Om onsdagen lægger vi vægt på at skabe udvikling i rutine og viden om spillet på 

banen. Det er her en god idé, at rådføre sig med begynderudvalget eller din træner 

om, hvilken turnering du skal tilmelde dig, så du får den bedste oplevelse af 

aftenen. Det hænger meget sammen med, hvor langt du som spiller er nået i din 

udvikling. Det skal være sjovt at komme på banen. 

 

Aftenen afsluttes for alle i klubhuset med fælles samvær, regelorienteringer og 

præmieoverrækkelse. Der kan bestilles mad ved tilmelding, som vi spiser, når 

turneringen er afsluttet. 

 

Husk at komme i god tid, så du kan melde din ankomst ved turneringslederen 

samt, at du kan nå, at udskrive dit scorekort, inden vi mødes på puttebanen 15 

minutter før start. 

 

Vi står klar til at hjælpe dig med udskrift af scorekort, du skal bare have dit 

medlemsnummer og dit password til Golfbox med.  

 

Tilmelding og betaling af matchfee sker i Golfbox  

SENEST kl. 18.00 mandagen før turneringen. .  
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Regel- og etiketteundervisning 
I golf har vi ingen dommer med på banen. Spillerne er deres egen og deres markørs 

dommer. Det er derfor vigtigt, at alle kan de grundlæggende regler på banen. 

Etikette er også en stor del af spillet. For det første er sikkerhed en vigtig faktor, 

men etikette er også vigtigt, for at få spillet til at glide på banen, så alle både nye og 

erfarne spillere får en god oplevelse. En markør er en anden 

spiller, som man følges med og en form for makker.  

 

Til turneringerne om onsdagen går der følgesvende med rundt på 

banen. Følgesvendene vil rådgive og vejlede i forhold til regler og 

etikette under runden, så reglerne kan opleves i praksis, lige når 

man står i situationen. 

 

Der er ingen afslutningsprøve i klubben på regel- og etiketteundervisningen, men 

du skal have prøvet den regeltest, som kan findes på Dansk Golf Unions 

hjemmeside. www.danskgolfunion.dk/regelproeve 

Vi opfordre dig kraftigt til at deltage en regel- og etikette aften i klubben, da det 

giver en god forståelse for de grundlæggende regler for golfspillet. 

 

Regel- og etiketteundervisningen foregår udendørs eller i tilfælde af kraftig 

regn i kælderen eller cafe’en, så HUSK at have varmt tøj samt udendørs sko 

med. HUSK også Lommeguiden til Golfreglerne. 

Regel- og etikette undervisning i 2022  
 (tilmelding sker indmeldelse eller via Golfbox) 

 
Dato/tidspunkt 

 

07-04-2022  kl. 1800 

28-04-2022  kl. 18.00 

09-06-2022  kl. 18.00 

07-07-2022  kl. 18.00 

25-08-2022  kl. 18.00 

  

 

http://www.danskgolfunion.dk/regelproeve
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Træningsfaciliteter  

Indspilsområder 
 

Vest for klubhuset er puttinggreen, indspilgreens og bunkers.  

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

bagrummet.  

Du skal selv samle bolde op igen på dette område.  

 

Drivingrange 
Drivingrangen eller i daglig tale træningsbanen er åben alle ugens dage fra tidlig 

morgen til sen aften. 

Bolde samles op med boldopsamler og vaskes inden de 

ender i kassen i “Vaskehuset”. 

 

Du har mulighed for både at slå fra måtter og fra græs.  

Tag en spand og fyld den op. Hæld boldene op i bakken 

foran måtten. Og slå så alle de bolde du ønsker. Når du er 

færdig, tager du spanden med tilbage til “vaskehuset”.  

Når der samles bolde eller klippes er driving range lukket, 

og du skal vente til opsamling/klipning er færdig. 

 

Vær opmærksom på at spillere fra hul 8 samt pay & play-banen kan komme til at 

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

 

Klubhus 
Klubhuset er for alle medlemmer og gæster i klubben. I kælderen er der 

dame/herre omklædning. 

Hvis cafeen ikke er åben, kan køleskabet i foyeren bruges. 

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

Der er bl.a. også en opslagstavle for ”Nybegyndere”. Dette er begynderudvalgets 

opslagstavle. Her vil opslag vedrørende onsdagsturneringer og regel-og 

etiketteundervisning være slået op. 

 

I kælderen findes en lille opslagstavle med meddelelser fra bestyrelsen og en stor 

opslagstavle med opslag vedrørende turneringer arrangeret af klubben o.a. 
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Shop 
Klubben og træneren driver shoppen, som er i forbindelse med kontoret. 

Vi har ikke købt hjem med arme og ben, men vi synes vi har et tilpas stort 

vareudbud. Har vi ikke det du søger kan vi sandsynligvis skaffe det hjem! 

 

Cafe hul 19 
Hyggelig cafe med udsigt over banen.  

Fra terrassen er der en smuk udsigt 

over hul 9 og 18.  

Cafeen drives af Dejbjerg Golf Klub. 

 

Åbningstider varierer hen over året, 

se klubbens hjemmeside 

 

Rådgivning ved køb af nyt 

eller brugt udstyr 
Det anbefales, at inden du påtænker at købe udstyr enten brugt eller nyt, får 

vejledning af træneren for at undgå, at du køber noget, som du ikke kan spille med. 

Du er meget velkommen til at komme ind med det brugte sæt, du påtænker at 

købe, så kan træneren se, om det er noget du får glæde af. 

 

Påklædning 
Du kan spille golf i det meste tøj, som du har i forvejen. Du skal have mulighed 

for at bevæge dig i din påklædning.  

 

Regntøj er lige som golfsko ikke tvingende nødvendigt, men meget fornuftig at 

anskaffe sig. Regntøj bruges selvfølgelig i regnvejr, men også som et vindtæt lag tøj 

yderst.  

Golfsko har selvfølgelig et godt greb i græsset, når du skal slå og gå banen 

rundt. Men de vigtigste funktioner er komfort og at skoen er vandtæt. En 

runde golf er for de fleste 8-10 kilometer lang og tager godt 4 timer. Selv en 

almindelig morgendug i sommerhalvåret vil udfordre de fleste sko uden en 

vandtæt membran. 

Priser for medlemskab mv. 
Kontingent for de enkelte medlemskaber findes på klubbens hjemmeside 

https://www.dejbjerggk.dk/medlemmer/kontingent 

  

 

https://www.dejbjerggk.dk/medlemmer/kontingent
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Klubber i klubben. 
Vi har i Dejbjerg Golf Klub forskellige tilbud til klubbens medlemmer om at spille på 
faste ugedage sammen med andre medlemmer. 
Der er rige muligheder for at deltage i et dejligt og positivt fællesskab uanset, hvor 
du er i din golfmæssige udvikling. 

Du vil kunne læse i de forskellige menupunkter om Formiddagspigerne, 
Eftermiddagspigerne, Torsdagsherrerne, Old Boys og Seniorgolf. 

https://www.dejbjerggk.dk/medlemmer/klubber-i-klubben 

Begynderudvalget 
     
Formand 

John Pedersen 

Tlf. 2623 7222 

  

Helle Petersen 

Tlf. 2533 3219 

  

Charles Vendelbjerg 

Tlf. 5180 0862 

     
Bjarne Häggqvist 

Tlf. 2332 4781 
 Jytte W. Hansen 

Tlf. 6177 9847 
 Bjarne G. Hansen 

Tlf. 2980 6407 

     
Johnny Muun 

Tlf. 2191 0764 
 Vibeke Horn Lauritsen 

Tlf. 2673 1931 
 Jørgen Lauritsen 

Tlf. 4073 6241 

     
Solveig Mahler 

Tlf. 5126 8741 
 Mads Nielsen 

Tlf. 2090 2882 
 Anne Grethe Nielsen 

Tlf. 2177 8948 

     

Inger Nielsen 

Tlf. 2015 9397 
 Vagn Krogsgaard 

Tlf. 5050 2475  
 Susanne Christensen 

Tlf. 4013 9720 

     

Dorthe Dahl 

Tlf. 2420 3693 
 Ninna Bonde Lind 

Tlf. 3057 0319 
 Søren Lind 

Tlf. 3062 5155 

     

Birgit Lørup 

Tlf. 2248 1800 
 Morten Skytte Frederiksen 

Tlf. 4137 1402 
 Anette Elkjær Frederiksen 

Tlf. 2282 3504 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kontakt 
 

Dejbjerg Golf Klub 

Letagervej 1, 6900 Skjern – 

Tlf. 9735 0009 

Email kontor@dejbjerggk.dk 

www. Dejbjerggk.dk 

 

Træner 
 

Morten Thuen 

 

Tlf: 4072 7510 

Email: morten.thuen@icloud.com 
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