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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 og 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 sig 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. 

• At fastholde dig som medlem efter prøvemedlemsskabets udløb.  

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 du er i tvivl om du skal lave et prøvemedlemsskab, eller hvis der skulle opstå 

problemer, er du altid velkommen til at kontakte os i begynderudvalget, træneren 

eller sekretariatet. 
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”Kom godt i gang” - konceptet 
 

 

Vigtige faktorer for at komme godt i 

gang med golf:  

• Spillet starter på banen 

• Holdtræning 

• Nogen at spille med 

• Mentorordning  

 

I Dejbjerg Golf Klub lægger vi vægt 

på: 

• Gode relationer 

• Udvikling i spillet 

• At det skal være sjovt 

Gæstefasen:  
Dit første møde med klubben kan måske være et åbent hus arrangement, et 

Infomøde, ”Spil med en ven” eller bare ved et besøg i klubhuset. 

 

Gæstefasen omfatter en periode på 

14 dage hvor der er fri spil på Pay 

and Play banen, samtidig med at du 

møder en mentor/erfaren 

golfspiller.  

 

I gæstefasen og introduktionsfasen 

får du tilbud om gratis at låne et sæt 

golfudstyr af klubben. 

 

Pay and Play banen er en bane med 6 huller. Hullerne er par 3 huller, hvilket 

egentlig bare betyder, at der ikke er så langt fra start og hen til hullet, som hullerne 

på 18-huls banen. 18-huls banen er den officielle bane, som det kræver 

medlemskab og spilletilladelse for at benytte. 
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Introduktionsfasen: 
 

Introduktionsfasen er en prøveperiode på 3 måneder.   

 

I denne fase får du en introduktion til golf spillet. Du vil blive introduceret i spillets 

teknikker samt spille- og etikette regler.    

 

Du forpligter dig til at deltage i holdtræning, regel- og etikette undervisning og at 

spille med i onsdagsturneringer enten på 18-hulsbanen eller på Pay and Play banen. 

Du vil blive hjulpet på vej af en mentor, som kan rådgive og vejlede dig, både i 

forhold til udvikling i spillet, nye relationer m.v., så du forhåbentlig får en god 

oplevelse af at komme i golfklubben. 

 

Du vil under introduktionsfasen 

have mulighed for frit at spille på 

Pay and Play banen så meget som 

muligt. Der vil også være mulighed 

for, at spille med en erfaren 

golfspiller (hcp. 36 eller under) på 

18-huls banen. 

I starten vil højest to nye spillere 

kunne gå sammen med en erfaren 

spiller på 18-hulsbanen. Den 

erfarne spiller kan være din mentor, en ven, et familiemedlem eller en du kender i 

golfklubben. 

 

I introduktionsfasen vil du også blive orienteret om handicapsystemet i golf. Det er 

et system, som er lavet sådan at alle kan spille med og mod hinanden uanset alder, 

erfaring og færdigheder.  
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Integrationsfasen: 
 

Efter de 3 måneders introduktion (prøveperioden) tager du stilling til, om du ønsker 

at fortsætte med integrationsfasen, og blive medlem af golfklubben. 

 

Integrationsfasen forsætter i op til 2 år, hvor du stadig vil have tilknyttet en mentor. 

Det er fortsat en god idé, at spille med i 

onsdagsturneringerne, for at få rutine i 

spillet på banen. Tilbuddet om deltagelse 

i gratis holdtræning, forsætter indtil du 

kommer i handicap 36.  

 

Din mentor vil introducere dig, til at være 

med i en ”klub i klubben”, og til at 

deltage i klubbens øvrige turneringer. 

 

”Klubber i klubben” er et tilbud om at 

spille på faste ugedage – damer om 

tirsdagen eller herrer om torsdagen.  

Om fredagen er der også mulighed for at 

deltage i seniorgolf.  

Din mentor vil fortælle mere om ”klubber i klubben”.   

 



 

 6 

  
 

Prøvemedlemsskab 
Et prøvemedlemskab er et midlertidigt 
medlemskab af Dejbjerg Golf Klub, hvor du 
kan se om det at spille golf er noget for dig, 
uden de store økonomiske udgifter.  
Det har en varighed på 3 måneder.  

Efter endt prøvemedlemsskab tager du stilling 
til om du vil tegne et ordinært medlemskab af 
Dejbjerg Golf Klub. 

Indenfor de 3 måneder kommer man igennem introduktionsfasen med deltagelse i 

holdtræning, regel- og etiketteundervisning samt deltagelse i onsdagsturneringer.  

Deltagelse i onsdagsturneringer koster pr. gang kr. 40,-, som anvendes til præmier. 

Du får derigennem et godt fællesskab med andre golfspillere. 

Du får stillet en mentor til rådighed og kan låne det nødvendige udstyr for at 
komme godt i gang.  
Du får straks mulighed for frit spil på vores Pay and Play bane samt efter aftale med 
din mentor på vores 18-hulsbane. Derudover bliver der mulighed for at deltage i de 
ugentlige onsdagsturneringer  
 
Når Dejbjerg Golf Klub har modtaget din indmeldelse og kontingent for 
prøvemedlemsskabet, vil du få tilsendt informationsfolder om Dejbjerg Golf Klub, 
samt hæftet "Kom i gang - golf for begyndere", regelbog og en pitchfork, således du 
hurtigt kan komme i gang med golfspillet. 

Du vil også hurtigst muligt blive kontaktet af et medlem af begynderudvalget eller 
en mentor for en grundig introduktion om medlemskabet og klubben , samt får 
tilbudt en rundvisning på vores naturskønne område. 

Kontingent prøvemedlemsskab: 
Senior DKK 500,- 
Juniorer (indtil 18 år) DKK 500,-  
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Mentorordning: 
 
Du får tildelt en mentor, når du starter introduktionsforløbet i Dejbjerg. Mentoren 

er en erfaren spiller, som kan støtte dig med din udvikling som golfspiller i Dejbjerg 

Golf Klub. 

 

Mentoren kan støtte dig i at få øje på 

forskellige muligheder, du måske selv 

har overset samt lytte til dine 

spørgsmål, og hjælpe dig til at løse dem 

samt spille en runde golf, hvis du ønsker 

det.  

 

Det er også mentoren, som er med til at 

vurdere, hvornår du er klar til frit at 

kunne spille på 18-huls banen.  

 

Ordningen starter med et møde mellem 

dig og din mentor. Mødet handler om 

at aftale en plan for den fremtidige kontakt og samarbejdsform, så I begge er klar 

over hinandens forventninger. På den måde kommer mentorordningen til at 

matche dine ønsker og behov. Der udveksles kontaktoplysninger og evt. 

træffetider. 
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Spilletilladelse: 
 

I Dejbjerg Golf Klub betyder konceptet ”Kom godt i gang” at du i realiteten har 

spilletilladelse, når du starter på dit introduktionsforløb.  

 

I starten skal du dog følges med en erfaren spiller, 

eller spille onsdagsturneringer, for at spille på 18-

hulsbanen.  

 

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

and Play banen.  

 

Det er din mentor og dig, som i fællesskab 

vurderer, hvornår det bliver en god oplevelse for 

dig at spille frit på 18-hulsbanen. 

 

For at få mulighed for at spille på andre golfbaner 

(greenfee), skal du være indmeldt i Dejbjerg Golf 

Klub. Der er i nogle golfklubber restriktioner om 

max. handicap, for at få lov at spille. 

  

Hvis du skal deltage i en turnering eksempelvis om onsdagen, må du ikke spille 

den store bane tidligere den dag, d.v.s. hvis onsdagsturneringen afvikles på 

hullerne 1-9, må du ikke spille hullerne 1-9 den samme dag.. 
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Hvilken service får jeg hos 

træneren? 
 

Træningslektioner 
Prøvemedlemsskabet indeholder fri holdtræningslektioner med 5 forskellige 

temaer. Det kan være en rigtig god ide at deltage i flere lektioner, så du får startet 

helt rigtigt. Det er altid nemmere at starte rigtigt end det er at lave om senere.  

Du kan deltage i holdtræning for begyndere/Klub 37 indtil du er i handicap 36 eller 

under. Herefter tilkøbes lektioner hos træneren. 

Priser på individuelle lektioner kan ses på www.dejbjerg.123booking.dk, hvor man 

også kan se de forskellige gruppelektioner og kurser der tilbydes. 

 

Køb af udstyr 
Golfudstyr skal passe til den der bruger det. Ligesom skostørrelser, så er der 

forskellige længder på golfudstyr, der er forskellige skaft typer der passer til 

forskellige mennesker. 

Det anbefales, at du køber dit golfudstyr i samråd med træneren, der kan give dig 

individuel vejledning med hensyn til køb af de mest hensigtsmæssige golfkøller m.v. 

 

Rådgivning ved køb af brugt udstyr 
Det anbefales, at inden du påtænker at købe udstyr enten brugt eller et andet sted, 

at få vejledning ved 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, og så kan træneren se, om det er noget du får glæde af. 
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Hvad har jeg brug for af udstyr! 
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.  

Der laves regntøj i mange forskellig 

prisklasser til golf. Du vil helt sikkert 

kunne finde noget der passer til dig. 

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 morgen dug i sommerhalvåret vil udfordre de fleste sko uden 

en vandtæt membran. 

Køller og jern er selvfølgelig også noget, som du skal bruge. Her i Dejbjerg Golf Klub, 

kan du låne udstyr i prøvemedlemsperioden samt få vejledning af træneren til køb 

af udstyr som passer til dig. Kender du nogen, der spiller golf, har de måske noget 

udstyr, du kan låne. 

Grebstykkelse, skaftets længde og flex skal passe til dig! 

  

  

John Daly - USPGA spiller
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Der spilles golf i alt slags vejr! 
Der spilles golf, i næsten alt slags vejr. 

 Kun i tordenvejr på grund af fare for lynnedslag og når banen er uspillelig f.eks. 

på grund af meget vand på greens afbrydes spillet.  

Under en turnering er det turneringsledelsen, der afgør hvornår spillet 

suspenderes.  

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

Det samme gælder for træningen hos proen.  

 

Kan lektionen eller kurset gennemføres med et fornuftigt udbytte for deltagerne 

gennemføres den! 

Kun ved tordenvejr eller rigtigt meget regn/vand afbrydes undervisningen. 
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Tilmeldinger. 
Booking af træningslektioner. 
Træningslektioner bookes på nettet på link til 

123booking.dk på klubbens hjemmeside eller 

direkte via www.dejbjerg.123booking.dk. 

 

Der findes en grundig brugervejledning på 123bookings hjemmeside. 

 

Onsdagsturneringer eller Regel- og 

etiketteundervisning. 

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

 

Brug login muligheden i højre øverste hjørne på klubbens hjemmeside. 

Der logges ind med medlemsnummer 19-XXXX og den tilsendte kode, som standard. 

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.  

 

Regel- og etiketteundervisning er 

gratis. 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.dejbjerg.123booking.dk/
http://www.golf.dk/
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Onsdagsturneringer 
Onsdage gennem sæsonen mødes nye spillere, spillere med et handicap på 37+ og 

andre spillere, som gerne vil spille en 9-huls turnering. Tidspunktet ændres i løbet 

af sæsonen, men vi mødes på puttinggrenen senest 15 minutter før 

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

 

Husk at komme i god tid, så du kan nå at udskrive dit 

scorekort.  
 

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

banen. Der er mulighed for at spille både på Pay and Play banen og på 18-huls 

banen. Det er her en god idé, at rådføre sig med sin mentor om, hvor du kan få den 

bedste oplevelse. Det hænger meget sammen med, hvor langt du som spiller er 

nået i din udvikling. Det skal være sjovt at komme på banen, og det bliver det 

bedst, hvis du spiller på den bane, som matcher dine færdigheder. 

 

Tilmelding sker i Golfbox, hvor man også betaler matchfee.  

 

Der spilles om nogle mindre præmier, som afhænger af turneringens tema, antal 

deltagere og scorede point. 

 

Onsdagsturneringen på 18 huls banen koster kr. 40,-  

og på Pay and Play banen kr. 25,- 
 

Turneringen afsluttes i klubhuset med fælles samvær, regelorienteringer og 

præmieoverrækkelse. 

 

Der kan bestilles aftensmad ved ankomst til klubhuset. 
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Onsdagsturneringer i 2018 
(der spilles stableford, hvis andet ikke er nævnt i tabellen nedenfor) 

 
Dato/tidspunkt 18 huls banen / 

spilleform 

 

Pay and Play banen 

04-04-2018 - Kl. 17.00 Hul 1-9  Hul 1-12  

11-04-2018 - Kl. 17.30 Hul 10-18  Hul 1-12 

18-04-2018 - Kl. 17.30 Hul 10-18 Hul 1-12  

25-04-2018 - Kl. 17.30 Hul 1-9 / Greensome Hul 1-12 

02-05-2018 - Kl. 18.00 Hul 1-9 Hul 1-12 

09-05-2018 - Kl. 18.00 Hul 10-18 Hul 1-12 

16-05-2018 - Kl. 18.00 Hul 10-18 Hul 1-12 

23-05-2018 - Kl. 18.00 Hul 1-9  Hul 1-12 

30-05-2018 - Kl. 18.00 Hul 1-9 / Best ball Hul 1-12 

06-06-2018 - Kl. 18.00 Hul 10-18 Hul 1-12 

13-06-2018 - Kl. 18.00 Hul 10-18 Hul 1-12  

20-06-2018 - Kl. 18.00 Hul 1-9  Hul 1-12 

27-06-2018 - Kl. 18.00 Hul 1-9 / Texas Scramble Hul 1-12 

01-08-2018 - Kl. 18.00 Hul 10-18 Hul 1-12 

08-08-2018 - Kl. 18.00 Hul 10-18  Hul 1-12 

15-08-2018 - Kl. 18.00 Hul 1-9  Hul 1-12 

22-08-2018 - Kl. 17.30 Hul 10-18 Hul 1-12 

29-08-2018 - Kl. 17.30 Hul 1-9 / Snorematch Hul 1-12 

05-09-2018 - Kl. 17.30 Hul 1-9 Hul 1-12 

12-09-2018 - Kl. 17.00 Hul 10-18 Hul 1-12 

19-09-2018 - Kl. 17.00 Hul 1-9 Hul 1-12 

26-09-2018 - Kl. 17.00 Hul 1-9 Hul 1-12 

29-09-2018 - Kl. 13.30 

Afslutning – alle kan 

deltage 

Hul 1-9 Hul 1-12 

 

Tidspunktet angivet ovenfor er starttidspunktet for turneringen. Scorekort skal 

være udskrevet senest 15 minutter før starttidspunktet. 15 minutter før mødes 

man på puttinggreenen, og herfra går man til det hul man skal begynde på.  

Afslutningsturneringen lørdag den 29. september kl. 13.30 med middag i klubhuset 

om aftenen. Speciel pris.  
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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 onsdagsturneringerne 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 på regel- og etiketteundervisningen, men vi opfordrer 

til  at man prøver den regeltest, som kan findes på Dansk Golf Unions hjemmeside. 

www.danskgolfunion.dk/regelproeve 

 

Regel- og etiketteundervisningen foregår i klublokalet i kælderen.  

HUSK at have varmt tøj samt udesko med, da noget af undervisningen foregår på 

banen. 

Regel- og etikette undervisning i 2018 

(tilmelding sker via Golfbox) 

Dato/tidspunkt 

 

Underviser 

03-04-2018 – kl. 18.00 Bjarne G Hansen 

24-04-2018 – kl. 18.00 Vagn Krogsgaard 

15-05-2018 – kl. 18.00 Villy Svinth 

07-06-2018 – kl. 18.00 (torsdag) Bjarne G Hansen 

26-06-2018 – kl. 18.00 Villy Svinth 

07-08-2018 – kl. 18.00 Vagn Krogsgaard 

28-08-2018 – kl. 18.00 Villy Svinth 

18-09-2018 – kl. 18.00 Vagn Krogsgaard 

  

 

http://www.danskgolfunion.dk/regelproeve
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Holdtræning 
Holdtræning foregår på mandage og torsdage ved klubbens træner. 

Træningen på mandage fra kl. 18.00-19.00 er for alle medlemmer i HCP 37+ mens 

torsdage kl. 19.00 20.00 er forbeholdt begyndere. 

 

Der er 5 forskellige træningslektioner, som dækker de grundlæggende teknikker i 

spillet.  

• Grundslag 

• Indspil 

• Bunkerslag 

• Putting 

• Kølleslag   

De forskellige lektioner afvikles i en turnusordning i løbet af sæsonen. Der er ikke 

noget til hinder for, at deltage i den samme lektion flere gange, hvis der er et 

område, hvor man er særlig udfordret. 

 

Der er ingen tilmelding, man møder bare op. 

 

Træningsfaciliteter  

Indspilsområder 
 

Vest for klubhuset er puttinggreen, indspilsgreens og bunkers.  

 

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

bagrummet.  

Du skal selv samle bolde op på dette område.  
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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. I venstre side af rangen er 

der markeret et område hvorfra, der må slås 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, skal du være opmærksom på ikke at ramme traktoren. Hvis 

du ikke har styr på dine bolde, skal du vente til opsamlingen 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 restauranten ikke er åben, kan der trækkes øl, vand, varme drikke og slik i 

automaterne i foyeren. 

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

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

opslagstavle. Her vil opslag vedrørende turneringspropositioner til 

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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Klub 37 
Klub 37 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 på 

mandage. Lektionerne følger holdtræningen for nye spillere 

og er gratis.  

 

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. 

 

Shop 
Klubben driver selv 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! 

 

Dejbjerg Golf Restaurant 
Hyggelig restaurant med udsigt over 

banen. Fra terrassen er der en smuk udsigt 

over hul 9 og 18.  

Restauranten er forpagtet af Flemming Jørgensen, Restaurant Stauning Havn. 

Åbningstider: Mandag – fredag 11.00 - solnedgang  

  Lørdag - søndag 11.00 - 18.00 

Kontakt:  

Tlf.: 5260 1919  

Email: restaurant@dejbjerggk.dk  
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Priser for medlemskab mv. 
 

Kontingent 

Senior   5.400 kr.  

Studenter (26 – 30 år) 2.500 kr.  

Ynglinge (19 - 25 år)   2.500 kr.  

Juniorer     500 kr.  

Passive medlemmer      460 kr. 

Fjernmedlemmer  1.400 kr.  

Flexmedlemmer  1.000 kr. 

 

Andet 

Skabsleje, store og små skabe   330 kr.  

Skabsleje, specialskabe for elvogne 665 kr.  

Garageleje til parkering scooter  865 kr.  

Garageleje til parkering af golfbiler  1.120 kr. 

Garageleje til parkering af elgolfbil  1.420 kr. 

Rykkergebyr    75 kr. 
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Klubber i klubben. 
Tirsdagsdamer: 

Det er en klub for klubbens kvindelige medlemmer, hvor der spilles hver tirsdag. 

 

Formiddag ledere: 

 Else Marie Lund   Ringkøbing  tlf. 4071 1439 

 Kaja Rud Hansen  Ringkøbing  tlf. 2286 8833 

Lisbeth Holk   Skjern  tlf. 6175 6461 

 Aase Johansen   Videbæk  tlf. 2022 1818 

Der spilles 18 huller hver tirsdag kl. 9.30. 

Der er ingen handicapbegrænsning. 

Det koster 250 kr. at være med i denne klub. 

 

Eftermiddag ledere: 

 Anne Maria Bartholin   Lem  tlf. 4021 1444 

 Else K. Kristiansen  Ringkøbing  tlf. 2984 8318 

Vibeke Engsted   Lem  tlf. 6171 5496 

 Brita Højris Hansen   Skjern   tlf. 4226 8612 

Der spilles 18 huller hver tirsdag enten kl. 13.30, kl. 14.30, kl. 15.00  kl. 16.00, kl.  

16.30 eller kl. 17.00 

Der er ingen handicapbegrænsning. 

Det koster 250 kr. om året at være med i denne klub. 

 

Torsdagsherrer: 

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

Ledere: 

Preben Bech Lem tlf. 6130 1331 

Mads Astrup Skjern tlf. 2928 5010 

Karsten Højbjerg Ringkøbing tlf. 2014 2550 

Dan Lind Hansen Skjern tlf. 2365 1074 

Keld Jensen Skjern tlf. 4035 9907 

 

Der spilles 18 huller hver torsdag. Der begyndes kl. 8.00, kl. 9.00, kl. 13.00, kl. 14.00, 

kl. 16.00 og kl. 17.00. 

Der er ingen handicapbegrænsning. 

Det koster 200 kr. om året at være med i denne klub. 
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Begynderudvalget 

 

 

 

 

 
Formand 

Inger Marie Andersen 

Tlf. 2221 6473 

Email: 

ingermarie64@gmail.com 

 

  

Anette Black 

Tlf. 2138 5970 

Email: 

sodemor1963@hotmail.com 

  

Chris Black 

Tlf. 4017 0692 

Email: 

chris_black_585@hotmail.com 

 

 

 

 

 
Bjarne Häggqvist 

Tlf. 2332 4781 

Email: 

bjarne@haggqvist.dk 

 

 Jytte W. Hansen 

Tlf. 6177 9847 

Email: 

jwh@fyrbo.dk 

 Bjarne G. Hansen 

Tlf. 2980 6407 

Email:  

bgh@fyrbo.dk 

 

 

 

 

 
Grethe Holm Rasmussen 

Tlf. 2773 1287 

Email: 

Bedstemor.grethe@gmail.com 

 Vibeke Horn Lauritsen 

Tlf. 2673 1931 

Email:  

vhjl@skjern-net.dk 

 Jørgen Lauritsen 

Tlf. 4073 6241 

Email:  

vhjl@skjern-net.dk 

mailto:ingermarie64@gmail.com
mailto:chris_black_585@hotmail.com
mailto:bjarne@haggqvist.dk
mailto:bgh@fyrbo.dk
mailto:Bedstemor.grethe@gmail.com
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Margit Have Mikkelsen 

Tlf. 9717 5155 

Email:  

margit.have@gmail.com 

 

 Mads Astrup  

Tlf. 2928 5010 

Email: 

mads.astrup@post.tele.dk 

 Anne Grethe Nielsen 

Tlf. 2177 8948 

Email:  

annegret@post.tele.dk  

 

 

 

 

 

Inger Nielsen 

Tlf. 2015 9397 

Email:  

Ifnielse@post.tele.dk 

 Vagn Krogsgaard 

Tlf. 5050 2475  

Email: 

vagnkrogsgaard@msn.com 

 Villy Svinth 

Tlf. 6133 2582 

Email:  

villysvinth@gmail.com 

 

  

mailto:margit.have@gmail.com
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Oversigtsbillede 

 

 

 

 

 

  

  

  green 
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Restaurant 

Kontor 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
 

Dejbjerg Golf Klub  

Letagervej 1, 6900 Skjern –  

Tlf. 9735 0009 

Email kontor@dejbjerggk.dk 

www. Dejbjerggk.dk 

 

Træner   
 

Nicolas Bay Jensen 

 

Tlf: 2870 7372 

Email: nicolasbay@live.dk 

 

 

 

 

mailto:nicolasbay@live.dk

