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FOR DEJBJERG GOLF KLUB
BESTYRELSEN
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basis i hele sæsonen 2018. Hvad der 
skal ske derefter, er ikke afgjort, men 
bestyrelsen vil i samarbejde med grup-
perne finde frem til permanente løsnin-
ger, som kan fungere fremadrettet.  
Vi er i bestyrelsen utroligt glade for, at 
en gruppe frivillige har påtaget sig den 
store opgave.

Når sæsonen starter, vil shoppen være 
flyttet ind i klubhuset i en del af konto-
ret. Det giver en mere hensigtsmæssig 
betjening af kunderne, at man ikke skal 
tilkalde hjælp for at komme ind i butik-
ken og eventuelt blive inspireret til at 
købe noget. Der er ikke så meget plads i 
de nye omgivelser, så vi er nødt til at 
skære ned på vareudbuddet, men vi hå-
ber, at det alligevel bliver attraktivt for 
vore medlemmer og gæster at besøge 
shoppen. 

TRÆNER
Til at stå for træningen i den nye sæson 
har vi lavet aftale med Nicolas Bay Jen-
sen, som også træner i Herning Golf 
Klub. Når I skal bestille tid hos Nicolas, 
skal I gå ind på Dejbjerg Golf Klubs 
hjemmeside (og ikke ind på Golfbox). 
Fra hjemmesiden er der link til 123boo-
king, som Nicolas bruger.

VELKOMMEN TIL SÆSONEN
Velkommen til den nye sæson i Dej-
bjerg Golf Klub. Jeg vil gentage mine 
ord fra sidste år, om at jeg er rigtig glad 
for at kunne byde velkommen til en sæ-
son, hvor alting tyder på, at banen bliver 
så god som aldrig før. Der har været 
rigtig mange roser til banen i de sidste 
par sæsoner, og jeg er sikker på, at vo-
res dygtige greenkeeperstab – om mu-
ligt – sætter banen endnu flottere op. 

Vi har i bestyrelsen megen fokus på ba-
nen, da det jo er den, der er grundlaget 
for hele golfklubben, og vi er opmærk-
somme på, at der hele tiden skal ske ud-
vikling og optimering, for at bibeholde 
den høje standard.

KLUBHUS – KONTOR – SHOP
Der sker mange ting i og omkring klub-
huset. En konsekvens af de besparelser, 
vi har foretaget i budgettet for 2018, er 
jo, som det nok er de fleste bekendt, at 
Hanne stopper som daglig leder af ad-
ministrationen her før sæsonstart. Ad-
ministrationen og den service, som 
Hanne har ydet i klubhuset er overtaget 
af frivillige, og vi har fået ”løfte” om, at 
både administrationsgruppen og service-
gruppen vil klare arbejdet på frivillig 

RESTAURANTEN
Samarbejdet med Flemming Jørgensen 
fra Restaurant Stauning Havn fortsætter 
i den kommende sæson, og det er vi rig-
tig glade for. Det er ikke nogen selvføl-
ge, at der er en velfungerende restaurant 
i en golfklub, og det kan kun lade sig 
gøre ved at vi alle sammen jævnligt 
slutter golfrunden af med at hygge os 
med mad og drikke. 

Der vil i løbet af sæsonen blive gjort 
meget for at tiltrække gæster, som ikke 
nødvendigvis har noget med golfklub-
ben at gøre. Det ser vi som en stor for-
del, da det er med til at give liv i klub-
huset. Desuden får nogen af gæsterne 
måske lyst til at spille golf, når de ser, 
hvor gode forhold vi har, og hvor glade 
og imødekommende alle medlemmer er.

GOLFREGLERNE 
Pr. 1. januar 2019 træder der nye golf-
regler i kraft, og vi er blevet stillet i ud-
sigt, at der vil ske en forenkling på 
mange områder. Det bliver spændende 
at følge arbejdet i denne sæson med at 
udvikle de nye regler.

INDLÆG FRA FORMANDEN

... fortsætter på side 4 ➘



Denne sæson bliver altså sidste sæson 
med de ”gamle” golfregler, så husk at 
alt det nye, der bliver snakket om, ikke 
kommer til at gælde i 2018. Her følger 
vi stadig de nugældende regler.

GOLF GAVNER
Dansk Golf Union har lanceret en kam-
pagne for at ”markedsføre” golfsporten 
som en folkelig sport, der har stor be-
tydning for hele samfundet. Jeg vil tilla-
de mig her at bringe uddrag fra denne 
kampagne, da jeg synes, det er vigtigt, 
at få golfsporten og hermed også Dej-
bjerg Golf Klub sat ind i det rigtige per-
spektiv. Kampagnen har 4 overskrifter, 
som I kan se nedenstående:

Golf gavner sundheden
Golfsporten rummer alle danskere. De 
mere end 150.000 golfspillere i Dan-
mark kommer fra alle sociale lag og al-
dersgrupper. Men flertallet af udøvere 
er dog ældre mænd, en gruppe som ofte 
er svære at få til at være aktive. Fælles 
for de mange golfspillere er, at de er ak-
tive i længere tid end andre idrætsud-
øvere.
Inaktivitet er en væsentlig årsag til flere 
forskellige livsstilssygdomme. Så når 
golfspillere går en runde, der ofte er 
over 10 kilometer, er de ikke kun med 
til at reducere risikoen for at få disse 
sygdomme - de forlænger også deres liv.

Golf gavner økonomien
Væksten i vores økonomi er vigtigere 
end nogensinde, og golfspillere og golf-
klubber bidrager til vækst både lokalt og 

nationalt. I Danmark er en golfklub 
ikke kun en forening, men en lille virk-
somhed, der skaber arbejdspladser. Den 
gennemsnitlige golfklub omsætter for 
knap ni mio. kroner og bidrager til over 
20 jobs.
Golfspillere bruger tid og penge på at 
spille andre baner i landet. På den måde 
er golfspillere med til at sikre den natio-
nale turisme, også i udkantsdanmark, 
hvor golfklubberne kan fungere som 
små vækstcentre.

Golf gavner naturen
De danske golfklubber tager hensyn til 
naturen og den påvirkning sporten har 
på miljøet. Mange (alle?) klubber arbej-
der på at nedbringe brugen af pesticider 
og overgå til miljøvenlig banepleje.
Flere golfklubber værner om dyrelivet 
på golfbanen, så den bliver en større na-
turoplevelse for alle gæster - både spil-
lere og andre besøgende.
En golfbane bliver generelt brugt til me-
get mere end sport. Golfbaner består af 
skove, søer og naturarealer som bruges 
til stiforløb og løberuter, der gør banen 
til et rekreativt område.
Fælles for de danske golfbaner er, at de 
er en naturlig del af det lokale miljø.

Golf gavner det sociale liv
De danske golfklubber bygger ligesom 
alle andre idrætsforeninger på demokra-
tiske processer og folkeoplysende værdi-
er. Foreningslivet lever i bedste velgåen-
de i de danske golfklubber: Hver tredje 
golfspiller er engageret i det frivillig ar-
bejde i golfklubben og bidrager dermed 

til det forpligtende fællesskab, som er 
en af grundstenene i den danske for-
eningsmodel.

I golfklubberne er der plads til udøvere 
fra alle sociale lag og alle aldersgrup-
per. Her mødes direktøren med hånd-
værkeren og skoleeleven med pensioni-
sten. De ældste er over 100 og de yngste 
er knap begyndt at gå.
Men fælles for dem alle er, at de ikke 
kun er en del af en sport, men et fælles-
skab og en klub, der er rammen om re-
lationer og samvær på tværs af generati-
oner og sociale skel.

På Dansk Golf Unions hjemmeside kan 
findes mere om kampagnen, og der kan 
findes materiale, som underbygger de 
forskellige ”påstande” i kampagnen.

GOD SÆSON
Jeg håber, at hvert enkelt medlem af 
Dejbjerg Golf Klub får en rigtig god 
sæson. Noget af det, der kan være med 
til at mindske glæden ved golfspillet en 
smule, er dårligt vejr (regn og blæst), 
men lad jer ikke gå på af det. Det er 
dejligt at gå i den smukke natur og den 
friske luft i al slags vejr.

Kurt Dalgaard
Formand for Dejbjerg Golf Klub
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Skift til Skjern Bank
- så får du en stærk medspiller

Kunne du tænke dig en bank, som har tid, når du har tid?  

Så kontakt Skjern Bank. Vi skaber personlige og stærke  

relationer på den lange bane. Du ringer direkte til din  

rådgiver, og vi garanterer et altid hurtigt svar. Ring til  

Steen eller Ole og book et møde. 

Banktorvet 3 • Skjern • tlf. 9682 1333 • skjernbank.dk

Skift til Skjern Bank

Kunne du tænke dig en bank, som har tid, når du har tid?  

Så kontakt Skjern Bank. Vi skaber personlige og stærke  

relationer på den lange bane. Du ringer direkte til din  

rådgiver, og vi garanterer altid et hurtigt svar. Ring til  

Steen og book et møde. 

Steen Christensen 
Privatrådgiver

Tlf. 9682 1331 
 Mobil 2370 7722

- vi har tid, når du har tid
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BESTYRELSEN:
Kurt Dalgaard (formand), Frits Christen-
sen, Hanne Pliniussen, Hans Peter Ø. 
Mikkelsen, Inger Marie Andersen, Jens 
Peder Jespersen, Peder Bro Iversen, sup-
pleant Erik Byskov Larsen.

AMATØR- OG ORDENSUDVALG:
Paul Johansen (formand), Esper A.  
Tobiasen, Preben Knudsgaard.

BANESERVICE:
Kis Stefansen, Aksel Krogsgaard, Svend 
Nielsen og Carsten Lauridsen, Bent Ge-
org Jensen, Chr. Faartoft, Elly Kjærgaard, 
Jacob Faartoft, Johannes C. Friis, Knud 
Erik Hedegaard, Preben Bech, Preben 
Vils Pedersen, Rolf Werner Christensen, 
Svend Erik Mouridsen, Erik Byskov Lar-
sen (formand) 

BANEUDVALG:
Jens Peder Jespersen (formand), Carlo Jen-
sen, Claus Hykkelbjerg Christensen, Erik 
Peetz, Ida Fyhn Madsen,  Peder Bro Iver-
sen, Leif Simonsen, Knud Erik Bollerup.

BEGYNDERUDVALG:
Inger Marie Andersen (formand), Anette 
Black, Anne Grethe Nielsen, Bjarne Häg-
gqvist, Bjarne G. Hansen, Chris Black, 
Grethe Holm Rasmussen, Inger Nielsen, 
Jytte W. Hansen, Jørgen Lauritsen, Mads 
Astrup, Margit Have Mikkelsen, Vagn 
Krogsgaard, Vibeke Horn Lauritsen, Vil-
ly Svinth.

HANDICAPUDVALG:
Kurt Dalgaard (formand), Preben Knuds-
gaard.

HUSUDVALG:
Charlotte Svarrer, Elsa Boysen, Grete 
Christensen, Inge Møller, Birthe Byskov 
Larsen, Margit Jensen, Ole Møller, Peter 
A. Svarrer, Solveig Mahler.

JUNIORUDVALG:
Peder Bro Iversen (formand), Anne Mette 
Obling, Birgitte Knak Ostersen, Brian 
Vassard, Jimmi Elley Graversen, Keld 
Hviid Møller, Lilian Svinth, Sara Jensen

PR UDVALG:
Frits Christensen (formand), Jette Bent-
sen, Lars Nørgaard, Peter Larsen

SPONSORUDVALG
Frits Christensen, Kurt Dalgaard, Preben 
Holm.

SPORTSUDVALG:
Peder Bro Iversen (formand), Andreas 
Green Hindø, Jimmi Elley Graversen, 
Morten Wulff Larsen, Paul Bech Larsen.

TURNERINGSUDVALG:
Hanne Pliniussen (formand), Birthe Ref-
strup, Gitte Sig, Karin Madsen, Karin 
Nyhave Nüchel, Lone Wulff Larsen, 
Mads Møller, Peder Mensel, Poul Ernst 
Vestergaard.

FORMIDDAGSPIGERNE:
Else Marie Lund, Kaja Rud Hansen, Aase 
Johansen, Lisbeth Holk.

EFTERMIDDAGSPIGERNE:
Anne Maria Bartholin, Britta Højris Han-
sen, Else Kjærgaard Kristiansen, Vibeke 
Engsted.

OLD BOYS:
Poul Erik V. Knudsen, Peter Sørensen

TORSDAGSHERRER:
Dan Lind Hansen, Karsten Højbjerg, Keld 
Jensen, Mads Astrup, Preben Bech.

UDVALGS- 
OVERSIGT
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Pokalen fra Pink Cup landsfinalen har 
overvintret i Dejbjerg Golf Klub. Den 
blev hjembragt af vores to dygtige spille-
re Heidi Bro Iversen og Dorthe Bruun, 
da de i september vandt landsfinalen i 
Trehøje. Det er anden gang pokalen 
overvintrer i Dejbjerg, da vi også vandt 
den i 2010, så vi har flere stolte traditio-
ner i forbindelse med Pink Cup turne-
ringen. En anden tradition er, at vi har 
deltaget hvert år siden turneringen star-
tede, og i år bliver det 16. gang.

I lighed med de tidligere år bliver tur-
neringen arrangeret af Tirsdagspigerne, 
men alle kvinder i Dejbjerg Golf Klub 
kan deltage. I år bliver der desuden mu-
lighed for, at man kan invitere en ven-
inde fra en anden klub med. Vi håber, 
at rigtig mange vil deltage i turnerin-
gen, som finder sted tirsdag den 12. 
juni 2018
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 pen-
ge til brystkræftsagen, dels til forskning 
og dels til støtte til patienter og deres 
pårørende. Da 1 ud af 9 kvinder rammes 
af brystkræft, er der rigtig mange, som 
kan få gavn af indsamlingen. 

De enkelte klubber arrangerer selv tur-
neringen lokalt, og de 2 bedste spillere 
fra hver klub får mulighed for at deltage 
i en landsfinale, hvor man spiller som 
hold. Det hold som scorer flest point får 
vandrepokalen med hjem. Det var sådan 
det gik sidste år for Dejbjergs deltagere. 
I år foregår finalen i Golf Club Harekær 
på Sjælland.

Sidste år fik vi indsamlet 64.000 kr. 
som vi kunne videresende til Kræftens 
Bekæmpelse. 

Igennem de 15 år vi har deltaget i tur-
neringen, har vi i alt indsamlet ca. 
764.000 kr.

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 sa-
ger til præmiebordet eller kontante be-
løb til indsamlingskontoen. Det håber vi 
også der bliver mulighed for i år. 

Hvis virksomheder, banker eller private 
gerne vil donere et kontant beløb kan 
dette indsættes på vores indsamlings-
konto i Handelsbanken på 7639 751 
7178.

Der er opbakning fra mange fronter, og 
det betyder, at også Torsdagsherrerne 
spiller en støtteturnering med Pink Cup 
som tema. I år finder denne turnering 
sted torsdag den 28. juni, hvor den 
kombineres med Torsdagsherrernes må-
nedsafslutning.

I lighed med tidligere år får Kræftens 
Bekæmpelse i forbindelse med turnerin-
gen fremstillet en polo T-shirt, som del-
tagerne kan købe. Den koster 299 kr., 
og det beløb man indbetaler tæller med 
i indsamlingsbeløbet, så det vil vi natur-
ligvis opfordre alle til at gøre. I år er T-
shirten en flot lyserød nuance, og det 
vil se rigtig godt ud, hvis alle deltagerne 
møder op i lyserødt den 12. juni.

Den bliver også fremstillet i en herre-
model, og det kunne også se rigtig godt 
ud, hvis alle torsdagsherrerne møder op 
til turneringen i lyserød polo. Man kan 
finde mere information om bestilling af 
polo T-shirten i klubhuset og på klub-
bens hjemmeside.

Pink Cup Udvalget

Deltagerne før start ved sidste års Pink Cup turnering.

PINKCUPPINK CUP
2018
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Vinderne i 2017, Heidi Bro Iversen og Dorthe Bruun 

TIRSDAG DEN 12. JUNI 
I DEJBJERG GOLF KLUB



GÆSTEFASEN INTRODUKTIONSFASEN INTEGRATIONSFASEN

· Første møde med klubben
· Infomøde
· Åbent hus/Golfens dag
· Spil med en ven
· Møde med en mentor

· Spil på banen
· Holdtræning
· Onsdagsturneringer
· Regler og etikette
· Mentorordning

· Golfspiller i Dejbjerg Golf Klub
· Onsdagsturneringer
· Mentorordning
· Holdtræning
· Introduktion til Klub i Klubben
· Deltagelse i turneringer
· Frivillig

Å R S S K R I F T  2 0 1 810

I sæson 2018 byder Begynderudvalget 
nye spiller velkommen til et nyt op-
startsforløb. Nye spillere kommer med 
forskellige forudsætninger, det ønsker vi 
at tage hensyn til. Nogen ønsker et 
hurtigt forløb og andre ønsker en 
mere stille og rolig opstart. Det vil vi 
gerne tage hensyn til, så alle kan få en 
individuel start, men stadig i fællesska-
bet med hinanden. Derfor får alle nye 
spillere tilknyttet en mentor, så de i fæl-
lesskab kan vurdere, hvor det giver den 
bedste oplevelse at spille og træne i for-
hold til spillerens færdigheder.

Det skal være en god oplevelse både for 
nye og etablerede spillere at være i Dej-
bjerg Golf Klub.

Vigtige faktorer for at komme godt i 
gang med golf er, at spillet starter på-
banen, at kunne deltage i træning sam-
men med andre og at have nogen at 
spille med.

For at starten bliver en succes skal der 
skabes gode relationer, være udvikling i 
spillet og så skal det være sjovt, både at 
komme i klubben og spille på banerne.
 
Derfor er opstartsforløbet bygget op 
med en gæstefase, en introduktionsfase 
og en integrationsfase.

I 2018 vil der være turneringer hver 
onsdag i sæsonen. Her mødes nye spil-
lere, spillere med et handicap på 37+ og 
andre spillere, som gerne vil spille en 
9-huls turnering. Der vil også være tur-
nering på Pay and Play banen hvor der 
spilles 12 huller. 

Klub 37 er også et nyt tiltag i 2018. Her 
vil alle klubmedlemmer med et handi-
cap på 37+ kunne deltage i gratis hold-
træning. Tilbuddet er en mulighed for at 
udvikle og forbedre sin teknik, og mø-
des i et fællesskab med andre spillere 
på samme niveau. Hvem ved, måske 
kan det udvikle sig til mere end hold-
træning!

Det nye opstartsforløb kræver også at 
etablerede spillere tager pænt imod vore 
nye spillere. Der vil være nye spillere på 
18-huls banen, som er optaget af spillet 
og måske ikke helt erfaren i for eksem-
pel at lukke hurtigere spillere igennem. 
Men med et smil og et venligt råd eller 
en bemærkning, så er der plads til alle.  

Begynderudvalget glæder sig, til at se 
jer på banen og til turneringer igen i 
2018, til en ny hyggelig, sjov og fornø-
jelig sæson.

BEGYNDER
UDVALGET

2 UGER 3 MÅNEDER 2 ÅR
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OPSTARTSMØDE
Vi starter 2018 op med en træning man-
dag den 9. april, fra 17.00 til 18.00. 
Umiddelbart efter denne træning afhol-
der vi et opstartsmøde, hvor vi vil gen-
nemgå praktiske informationer om ar-
rangementer og træninger, samt lytte til 
ønskerne og behovene for de fremmødte 
juniorer. 

TRÆNER OG TRÆNING
Dejbjerg Golfklub har til sæsonen 2018 
fået en ny træner. De ældste juniorer ken-
der ham ganske godt, eftersom Nicolas 
før har været ansat i Dejbjerg Golf Klub, 
hvor han havde meget med juniorerne at 
gøre. Nicolas er en ung fyr med en stor 
passion for golf, en masse god energi og 
ikke mindst en iver efter at udvikle folk, 
både golfmæssigt og personligt. Vi glæ-
der os alle til hans gode træningssektio-
ner og hans smittende gode humør.

Træningerne kommer til at ligge om 
mandagen fra 17.00 til 18.00 og starter, 
som nævnt ovenfor, den 9. april. Der vil 
være en sommerpause i skolernes som-
merferie, hvorefter træningerne efterføl-
gende fortsætter som normalt. Igen i år 
vil vi afholde et overnatningsarrange-
ment i klubhuset med, golf, natgolf, 
hygge, fælleskab og kage, mere info om 
dette senere.

TURNERINGER
Er du juniorspiller i Dejbjerg, eller for-
ældre til en, så har du mulighed for at 
komme ud og prøver kræfter med golf-
turneringer på andre baner. Hvis dette 
lyder spændende er du altid velkommen 
til at kontakte et medlem af juniorudval-
get, eller dukke op den 9. april til op-
startsmødet for at høre mere. 

I 2018 afholder vi selv to juniorturnerin-
ger i Dejbjerg Golfklub, hvor der kom-
mer juniorer fra andre klubber. Den ene 
er den tilbagevendende Junior Rangliste 
”Dejbjerg Junior Masters West Coast 
Swing” som er for de dygtigste juniorer 
og ynglinge, dem med et handicap under 
11,4, denne afholdes den 23. juni. Vi har 
derudover fået æren af, at afholde årets 
landsdelsfinale i Juniorcuppen, som af-
holdes den 10. juni. For at deltage i den-
ne, skal man kvalificere sig igennem en 
lokalturnering, som man kan høre mere 
om til opstartsmødet.
 
EN HJÆLPENDE HÅND?
Vi kan altid bruge opbakning! Du behø-
ver sådan set ikke være forældre til en 
junior, for at hjælpe med i juniorudval-
get. Vi kan altid bruge en hånd til små 
ad hoc opgaver. Derfor vil det være rig-
tig rart at høre fra dig, hvis du har lyst 
til at hjælpe med at bage en kage, lave 

saftevand, hjælpe til turneringer, eller 
noget helt andet, så kontakt Peder Bro 
Iversen, det ville betyde meget for os og 
juniorerne.

JUNIORERNES NYHEDSMAIL
Har du et ønske om at følge med i hvad 
der sker i juniormiljøet i Dejbjerg Golf 
Klub, så kontakt: kontor@dejbjerggk.dk 
og kom med på nyhedsmailen. Dette 
gælder for alle, som kunne have interes-
se i at følge med i, hvad der sker i vores 
juniorafdeling.

NYE JUNIORER
Du kender helt sikkert en junior der bur-
de spille golf! Det er i første omgang 
helt gratis, du kan altid tage en søn/dat-
ter, nabo, fætter/kusine, ven/veninde, 
bror/søster eller bare en bekendt med til 
en golftræning eller to, det er som sagt 
gratis at prøve og de kan låne udstyr af 
klubben. Når golf forhåbentlige fanger 
interessen er kontingentet blot 300 kro-
ner, for børn op til 9 år og 500 kroner 
for børn op til og med 18 år. Så sørg for 
at få andre med ind i denne fantastiske 
sportsgren!

På vegne af Juniorudvalget
Jimmi Elley 

2017 var igen et fantastisk år, at være junior i Dejbjerg 
Golf Klub og ikke mindst at være juniorudvalgsmedlem. 
Vi havde et år med gode arrangementer og loyale juniorer, 
som troppede op i alt slags vejr for at træne og spille. Vi 
glæder os til endnu et år i golfens tegn, hvor vi håber at 
vejrguderne er mere med os, så der kan blive spillet endnu 
mere golf og hygget på træningsarealerne, samt i klubhu-
set. Herunder følger nogle praktiske oplysninger om det 
kommende år.

JUNIOR
UDVALGET



KÆRE MEDLEMMER
Jeg vil starte med at ønske jer alle en rigtig god sæson 2018. 
Den lurer lige om hjørnet og til det vil jeg gerne starte med at 
præsentere mig selv ganske kort.

Jeg hedder Nicolas og jeg er 25 år, kommer oprindeligt fra 
Bornholm men bor til dagligt i Herning med min kæreste, 
Anne. Jeg har en tidligere historie i Dejbjerg som træner under 
Jacob og kender derfor også mange af medlemmerne i Dejbjerg.

Træningen i 2018 kommer til at foregå fast 2 dage om ugen, 
mandag og torsdag, samt hver 3. søndag.
Der bliver mulighed for at booke eller tilmelde sig forskellige ty-
per træning, bl.a. individuel træning, par-træning, holdtræning og 
golfskoler. Der bliver også tilbudt gratis HCP 37+ træning hver 
mandag kl. 18.00, der er rettet mod alle spillere over HCP 37.

Det nye bookingsystem til undervisning er en gammel kending, 
nemlig 123booking.dk. 
Systemet bliver også brugt i Herning GK, hvor jeg har daglig 
drift de andre dage i ugen og mange andre golfklubber og 
idrætsforeninger rundt omkring i landet.

Jeg glæder mig meget til at komme i gang til april og hilse på 
jer alle sammen!

De bedste hilsner 
Nicolas Bay Jensen

JEG GLÆDER MIG MEGET TIL AT 
KOMME I GANG TIL APRIL OG  

HILSE PÅ JER ALLE SAMMEN!
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NICOLAS BAY JENSEN
Ny træner 
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Det koster ikke 
noget at spørge KLA - 
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

Herningvej 46 - 6950 Ringkøbing 
 

TLF. 97 32 11 22 
www.thybobiler.dk 

Herningvej 46 - 6950 Ringkøbing 
 

TLF. 97 32 11 22 
www.thybobiler.dk 

Herningvej 46 - 6950 Ringkøbing 
 

TLF. 97 32 11 22 
www.thybobiler.dk 

Herningvej 46 - 6950 Ringkøbing 
 

TLF. 97 32 11 22 
www.thybobiler.dk 

Industrivej 1, 6940 Lem St., 

Tlf. +45 97 34 13 11

Fax +45 97 34 20 50

E-mail: info@soems.dk

www.soems.dk

Kvalitet   –   Garanti   –   Service
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arbejde der ellers udføres på Dejbjerg 
golfklubs anlæg. Vi værdsætter det hele. 
Næsten, Ja altså - undtagen når det bli-
ver for svært. Vi ser frem til hvad de 
kan finde på i 2018, hvor vi for 4. gang 
afvikler den sjove og uformelle match. 

Proens dag, måske et misvisende navn? 
– spilles i år lørdag den 9/6. Sæt et stort 
kryds i kalenderen. Proens dag er for 
alle. Konceptet er det velkendte – dvs, at 
der spilles på hold af 4 personer og der 
spilles stableford. Man melder sig til som 
et hold (evt enkeltvis og tildeles et hold) 
og når starttiderne offentliggøres, kan 
man se hvem man skal følges med. De 
enkelte hold deles i 2, så man går lige ef-
ter hinanden på holdet og blandes med et 
andet hold. Der arbejdes hårdt på at få en 
eller flere gode sponsorer på denne vigti-
ge og meget hyggelige turnering.

Landbobanken Cup (uofficielt kommune-
mesterskab) – også i 2017 brillerede Dej-
bjerg Golf Klub med klart flest deltagere. 
Turneringen løber over 2 dage – i 2018 
bliver det 8. og 9. september. Kom og vær 
med, så vi kan fylde godt op på de to 
smukke baner i Dejbjerg og Holmsland. 
Der spilles stableford begge dage.

Selvfølgelig skal vi stadig have et klub-
mesterskab – og det er for ALLE. 

TURNERINGS- 
    UDVALGET

Solen skinner på min rude, men jeg la-
der mig ikke snyde. Det ER koldt og 
vinter, mens disse linjer skrives. Dog er 
det begyndt at krible i hele kroppen. 
Den siger golf, golf, golf – der skal spil-
les golf. Vi håber selvfølgelig på, at rig-
tig mange har lyst til at deltage i klub-
bens turneringer 2018.

Kalender med turneringsoversigt  
findes midt i Årsskriftet.

Det er altid muligt at henvende sig til et 
af turneringsudvalgets medlemmer med 
gode ideer og kommentarer. Vi lytter til 
det medlemmerne kommer med og for-
søger at efterkomme ønskerne. Det bety-
der bl.a., at vi i år har yderligere 3 åbne 
turneringer. Vi håber til gengæld på lidt 
forståelse, hvis der nu skulle være en si-
tuation eller to hvor vi ikke har helt så 
godt styr på tingene som ønsket. Vi lo-
ver, at vi gør alt hvad vi kan. Men husk 
– vi er her som frivillige. 

Vi kører videre med konceptet, at der i 
alle matcher laves 3 lige store præmie-
rækker. De turneringsproportioner, der 
fremgår af Golfbox vil være gældende. 

Åbningsturneringen sponseret af Vest-
jysk Bank har i år starttid kl. 10 søndag 
den 8. april – det skulle gerne give 

greenkeeperne mulighed for at blive fær-
dige med morgenarbejdet inden vi slår 
det første slag. Vi spiller igen i år indivi-
duel stableford. Det ser ud til at tiltræk-
ke rigtig mange spillere og vi fastholder 
derfor denne spilform til årets åbnings-
match. Vi glæder os til et forhåbentlig 
stort fremmøde, hvor vi alle lige kan få 
hilst på hinanden og komme godt i gang 
med sæsonen. 

OBS OBS OBS Skjern Bank Turnering 
spilles, på foranleding af sponsor, nu 
som en individuel stableford turnering 
med HCP krav 43/43, mod tidligere 
30,2/28,7 og slagspil. Dette skulle give 
endnu flere forholdsvis nye spillere mu-
lighed for at deltage. Og til alle vi andre: 
”Kom så og vær med”. 

TAMA Cup er for mange en form for 
afslutning af sommerferien. Man kan 
deltage 1, 2 eller alle 3 dage fuldstændig 
som man har lyst. Der spilles Four ball 
stableford, individuel stableford og sidst 
men ikke mindst slagspil i løbet af de 3 
dage. Lone og Frank plejer at sørge for 
et veldækket præmiebord. Rammerne er 
sat og resten er op til os som spillere.

Tak til hele greenkeeperstaben både for 
hvad I nu kan finde på i forbindelse med 
Greenkeeperens Hævn og for det store 



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

Også i år kårer vi en All-over klubme-
ster. Derudover en klubmester (både 
brutto og netto) i de forskellige alders-
grupper i både dame- og herrerækken. 
Klubmesterskabet har kæmpet en indædt 
kamp for overlevelse. Vi er her inde i en 
positiv udvikling med flere deltagere de 
sidste 2 år end tidligere. Det gælder blot 
om at tilmelde sig, da det ikke længere 
er nødvendigt med et vist antal spillere i 
en given aldersgruppe. Husk det er for 
os alle og det er ganske gratis at deltage. 
Vi har fået et par fine nye tavler med 
klubmesternavne – de skulle da gerne 
fyldes helt ud. Monstro vi kan få vejrgu-
derne over på vores side i år, så vi kan 
afvikle mesterskabet som planlagt? I 
2017 måtte vi først udsætte og siden ind-
skrænke til en enkelt dag p.g.a. vold-
somme regnmængder. 

Efter flere år med vigende deltagelse har 
vi besluttet at vi i 2018 ikke spiller Tid-
lig Gløgg turnering. 

I Regionsgolf er Dejbjerg golfklub igen i 
år godt repræsenteret i de forskellige 
rækker. Vi er med i: A, B, C, D, Senior 
B, Veteran C og E, Superveteran . Der 

er indledende puljekampe i ugerne 19 til 
og med 24. Lone Wulff Larsen er koor-
dinator på Regionsgolf 2018

Alt i alt er der lagt op til, at vi følger 
traditionerne. Der er strøet turneringer 
ud over hele sæsonen. Det vil sige, at 
rammerne er sat, så er det blot op til 
medlemmerne at fylde dem ud med del-
tagelse i diverse turneringer. Vi håber på 
stor deltagelse henover sæsonen. Det er 
hyggeligt at være med. Jo flere jo bedre. 
Det er også en nødvendighed i forhold 
til sponsorerne. Stor deltagelse giver stor 
lyst til at være sponsor. Så støt op om 
samværet i klubben – det er til gavn og 
glæde for alle. 

På turneringsudvalgets vegne
med ønsket om en god golfsæson
Hanne Pliniussen

TURNERINGS- 
    UDVALGET
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SPORTSUDVALGET
2018

3. DIV. SENIOR
Kommer fra en sæson i selvsamme 3. division, hvor det blev 
til nogle gode matcher som førte holdet til en placering på 3. 
pladsen, blot et point fra 2. pladsen. Dette betyder, at 2018 li-
geledes vil forgå i Senior 3. Division vest, hvor man er kom-
met i pulje med Ribe, Odense Eventyr og vores naboer i 
Holmsland Klit. Vi håber på nogle gode matcher med højt 
humør og mange birdies. 

3. DIVISION
Efter et år uden nederlag i 4. division, er Dejbjerg Golf Klubs 
højest placerede Herrehold igen at finde i 3. division. Holdet 
består i høj grad af unge spillere, som bliver suppleret med 
nogle gode rutinerede kræfter, hvilket giver god balance. 
Målsætningen for 2018 er at etablere sig i 3. division. Da vi 
har fået en lille tilgang håber vi, at kunne øge niveauet og 
konkurrencelysten, både indbyrdes og uden for holdet, så vi 
forhåbentligt kan frem-skaffe gode resultater mod vores 3 
modstander: Skærbæk Mølle, Herning og Åskov. Tre mod-
standere og baner vi er godt bekendte med. 

KVALIFIKATION
Spillede i 2017 i en række med et suverænt hold fra Åskov, 
som ikke tabte et eneste po-int, men udover det var puljen helt 

åben, alle tre andre hold endte med 4 point, men grundet ind-
byrdes kampe endte Dejbjerg Golf Klub på en flot anden 
plads. I 2018 møder holdet Åskov, Holstebro og Holmsland 
Klit. Vi både håber og tror, at vi i 2018 kan følge 2. pladsen 
op med samme placering eller bedre, det kunne være sjovt 
med endnu et hold i divisionerne.
 
OPSTART
Golfsæsonen slutter jo aldrig, men samlingerne over vinteren 
har været begrænset. For at blive helt klar til Danmarksturne-
ringen vil der i løbet af marts, være nogle interne mat-cher, 
før vi, i april, sammen tager en weekendtur fyldt med golf. 
Det finder vi optimalt, for at blive helt klar til den 5. & 6. maj 
hvor de første kampe bliver spillet. 

FACEBOOK
Kunne du tænke dig et indblik i hvad Team Dejbjerg laver i 
løbet af året, så er det muligt at følge os på Facebooksiden 
”Team Dejbjerg”

På vegne af sportsudvalget
Jimmi Elley Graversen

Der er et behagligt sportsmiljø i Dejbjerg Golf Klub, hvor vi har fundet en god dynamik mellem det sportslige og 
det sociale. I Dejbjerg Golf Klub har vi 3 hold som spiller i DGU’s Danmarksturnering. To af holdende er samlet 

under navnet ”Team Dejbjerg” og skal i 2018 optræde i henholdsvis 3. division og kvalifikationsrækken.  
Ud over disse to ”Team Dejbjerg” hold, råder Dejbjerg Golf Klub ligeledes over et fantastisk godt senior-hold  

(50 år og opefter) som spiller i 3. division.
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MØD OS PÅ HUL 9  
I DEJBJERG GOLF KLUB  

ELLER BREDGADE 36 i SKJERN
 

Tandlægerne Obling

www.Tandlaegerne-skjern.dk

 

Vi hjælper dig til at passe bedre på dine tænder

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

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



MARTS APRIL MAJ JUNI

VIGTIGE DATOER 
2018

T 1

F 2

L 3

S 4

M 5 10

T 6

O 7

T 8

F 9

L 10

S 11

M 12 11

T 13

O 14

T 15

F 16

L 17

S 18

M 19 12

T 20

O 21

T 22

F 23

L 24

S 25

M 26 13

T 27

O 28

T    29
Skærtorsdag

Åbent hus

F 30 Langfredag

L 31

S 1 Påskedag

M 2 2. påskedag 14

T 3

O 4 Begynder/ 
9-huls turnering

T 5

F 6 Danmarksturnering

L 7

S 8 vestjyskBANK  
Åbningsturnering

M 9 15

T 10

O 11  Begynder/ 
9-huls turnering

T 12 Bededagsturnering  
Ringkjøbing Landbobank

F 13 Kredsturnering

L 14

S 15

M 16 16

T 17

O 18 Begynder/ 
9-huls turnering

T 19 Klubber i klubben  
Jubilæumsturnering

F 20 Dejbjerg Junior Masters 
”West Coast Swing”

L 21

S 22 Golfens dag/Åbent hus

M 23 17

T 24

O 25 Begynder/ 
9-huls turnering

T 26

F 27 Bededagsturnering  
Ringkjøbing Landbobank

L 28

S 29

M 30   18

T 1

O 2 Begynder/ 
9-huls turnering

T 3

F 4

L 5 Danmarksturnering

S 6 Danmarksturnering

M 7 19

T 8

O 9 Spil golf med en ven +  
Begynder/ 9-huls turnering 

T 10

F 11

L 12

S 13 Skjern Bank Turnering 

M 14 20

T 15

O 16 Begynder/ 
9-huls turnering

T 17

F 18

L 19

S 20

M 21 21

T 22

O 23 Begynder/ 
9-huls turnering

T 24

F 25

L 26

S 27 MR Thomsens Early Riser 
Turnering

M 28 22

T 29

O 30 Begynder/ 
9-huls turnering

T 31

F 1

L 2

S 3

M 4 23

T 5

O 6 Spil golf med en ven +  
Begynder/ 9-huls turnering 

T 7

F 8

L 9 Proens dag

S 10 DGU Junior Turnering

M 11 24

T 12 Pink Cup

O 13 Begynder/ 
9-huls turnering

T 14   

F 15

L 16

S 17

M 18 25

T 19

O 20 Begynder/ 
9-huls turnering

T 21

F 22

L 23 Dejbjerg Junior Masters 
”West Coast Swing”

S 24

M 25 26

T 26

O 27 Begynder/ 
9-huls turnering

T 28

F 29 ABC Lavpris Turnering

L 30
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VIGTIGE DATOER 
2018

O 1 Begynder/ 
9-huls turnering

T 2

F 3 Tama Cup

L 4 Tama Cup

S 5 Tama Cup

M 6 32

T 7

O 8 Spil golf med en ven +  
Begynder/ 9-huls turnering

T 9

F 10

L 11

S 12

M 13 33

T 14

O 15 Begynder/ 
9-huls turnering

T 16

F 17

L 18 Danmarksturnering

S 19

M 20 34

T 21

O 22 Begynder/ 
9-huls turnering

T 23

F 24

L 25

S 26

M 27 35

T 28

O 29 Begynder/ 
9-huls turnering

T 30

F 31

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER

L 1

S 2

M 3 36

T 4

O 5 Begynder/ 
9-huls turnering

T 6

F 7

L 8 Kommunemesterskab

S 9 Kommunemesterskab

M 10 Sponsordag 37

T 11

O 12 Begynder/ 
9-huls turnering

T 13

F 14

L 15 Frivilliges dag

S 16

M 17 38

T 18

O 19 Begynder/ 
9-huls turnering

T 20

F 21

L 22 Klubmesterskab

S 23 Klubmesterskab

M 24 39

T 25

O 26 Begynder/ 
9-huls turnering

T 27

F 28

L 29 Begynderafslutning

S 30

M 1 40

T 2

O 3

T 4 Old Boys

F 5 Formiddagspigerne 
afslutning

L 6 Eftermiddagspigerne 
afslutning

S 7 Greenkeeperens hævn

M 8 41

T 9

O 10

T 11

F 12

L 13

S 14

M 15 42

T 16

O 17

T 18

F 19

L 20

S 21

M 22 43

T 23

O 24

T 25

F 26

L 27

S 28 Torsdagsherrerne  
afslutning

M 29 44

T 30

S 1

M 2 27

T 3

O 4

T 5

F 6

L 7

S 8

M 9 28

T 10

O 11

T 12

F 13

L 14

S 15

M 16 50,- Greenfee 29

T 17

O 18

T 19

F 20

L 21

S 22

M 23 30

T 24

O 25

T 26

F 27

L 28

S 29

M 30 31

T 31 GENERALFORSAMLING  
ONSDAG DEN 28. NOVEMBER
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OLD BOY’S
2018 

Året 2017 blev en succes for Dejbjerg Old 
Boys. Vi spillede 5 matcher på hinandens 
baner, nemlig i Lemvig, Holmsland Klit, 
Herning, Holstebro og Dejbjerg. Klubber-
ne i Vestjysk Oldboys. I år var vi forskå-
nede for spilafbrydelse og generelt dårligt 
vejr. Matcherne blev gennemført med den 
sædvanlige hyggelige atmosfære både på 
banen og efterfølgende i klubhusene under 
spisningen. Årets matcher blev en kamp 
mellem Lemvig, Holstebro og Dejbjerg, 
hvor DEJBJERG endte med at få plaket-
ten hjem på overbevisende måde (se den i 
klubhuset). Dette skyldtes ikke mindst den 
overbevisende indsats hjemme i Dejbjerg.

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 matcherne. I år har der 
været minimum 25 spillere med og ofte 
flere, og det har ikke været et problem at 
få flere med. Vi håber, at alle vil fortsætte 
med at bakke op om OLD BOYS, og del-
tage i de hyggelige matcher. Husk at alle 
old boys medlemmer i Dejbjerg Golf Klub 
på og over 55 år kan deltage.

Jørgen S. Sørensen har valgt at trække sig 
fra ledelsen efter mange års stort arbejde. 
Tusind tak Jørgen! Formandsskabet består 
nu af Peter Sørensen og Poul Erik V. 
Knudsen, og vi vil fortsætte i samme ånd 
som hidtil.

En stor tak til greenkeeperne; de har altid 
sat en flot bane op, når vi har gæster, og 
det bliver altid rost meget af vore samar-
bejdende klubber. Det er vi stolte over.

Vi vil også rette en stor tak til kontoret for 
al den hjælp, der ydes os i det daglige, og 
ikke mindst når vi har besøg af de andre 
klubber. Vi har også hvert år flere tirs-
dagspiger, som er behjælpelig med serve-
ringen. Det er vi rigtig taknemmelige for.

Vestjysk Old Boys består nu af klubberne: 
Lemvig, Holstebro, Herning, Holmsland 
Klit og Dejbjerg.

Med sportslig hilsen
Poul Erik og Peter 

SPILLEDATOER 2018

Holmsland Klit Golfklub
Torsdag den 17. maj

Holstebro Golfklub
Torsdag den 21. juni 

Lemvig Golfklub
Torsdag den 16. august 

Herning Golf Klub 
Torsdag den 20. september 

Dejbjerg Golf Klub
Torsdag den 4. oktober 

HUSK TILMELDING  
PÅ GOLFBOKS

GOD SÆSON
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Bredgade 10 / 6920 Videbæk / tlf. 4456 5850
videbaek@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/videbaek

Vil du lære en god bank at kende?
I Handelsbanken får du:

• Dine behov i centrum

• Lokal beslutningskompetence

• Nem og personlig kontakt

• Digitale muligheder

• En stabil og sikker bank i ryggen

• Adgang til alle specialistfunktioner

Kontakt os og hør, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Kunderådgiver Bjarne Ulriksen
Tlf. 4456 5866
bjul02@handelsbanken.dk

STEMNINGSBILLEDE FRA JUBILÆUMSFESTEN



FORMIDDAGS-

PIGERENE
BYDER VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2018

Til alle friske golfpiger, der har tid og 
lyst til at spille golf sammen med for-
middagspigerne hver tirsdag kl. 9.30 (in-
gen handicapbegrænsning).

Vi mødes første gang tirsdag den 3. april 
kl. 8.30 til en kop formiddagskaffe og en 
kort orientering om sæsonen. Derefter 
spiller vi 18 huller.

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. Sco-
rekortene uddeles til holdet kl. 9.15, hvor-

Kontingent for året er uændret 250 kr., som indsættes på kontonummer: 
reg. nr.: 7670 kontonr.: 5572347 (husk at opgive navn og medlemsnum-
mer) eller betal ved tilmelding. Nye spillere er meget velkommen til at 
deltage et par gange uden at betale, for at se, hvordan det er at spille sam-
men med formiddagspigerne. 

efter alle går ud og er klar til at spille kl. 
9.30. Det betyder, at vi er færdige på no-
genlunde 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. I kan få flere 
oplysninger på vores hjemmeside, hvor I 
kan se alle informationer om formid-
dagspigerne. 

Den indeholder matchprogram plus 
mange praktiske oplysninger, som f.eks. 

reglerne ved de forskellige matchformer, 
udflugter, telefonliste, vedtægter m.m.
Vi håber, at rigtig mange vil møde op 
og være med til, at vi kan få hyggelige 
timer sammen i det nye år.

Mange kærlige hilsener
Udvalget for formiddagspigerne
Lisbeth Holk, Kaja Rud, Else Marie 
Lund og Aase Johansen
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VEL MØDT  

TIL EN  

GOD SÆSON

EFTERMIDDAGS-

PIGERENE

VELKOMMEN TIL SÆSON 2018 HOS



KONTINGENT  
UÆNDRET 250,- KR.

STARTTIDERNE  
KL. 13.30 – KL. 14.30 – KL. 15.00 –  
KL. 16.00 - KL. 16.30 OG KL. 17.00.
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EFTERMIDDAGS-

PIGERENE

VELKOMMEN TIL SÆSON 2018 HOS

Firkløveret, som Eftermiddagspigernes 
bestyrelse kaldes, byder alle spillere vel-
kommen til den nye sæson. 

Vi glæder os til at se jer tirsdag efter-
middag. Alle er velkomne – både nuvæ-
rende og nye eftermiddagspiger, uanset 
handicap.

Nye medlemmer er velkomne til at del-
tage et par gange, før de træffer beslut-
ning om at melde sig ind. Du kan spille 
med, så snart du har fået dit bag-mærke. 
Er du i tvivl, så … Tag chancen og prøv 
et par runder sammen med Eftermid-
dagspigerne, hvor du vil opleve nogle 
imødekommende og humørfyldte golf-
spillere, der gerne vil hjælpe dig til ret-
te, hvis du ønsker det. Vi håber på at se 
mange nye medlemmer.

Du møder op 15 min før ønsket starttid, 
udfylder dit scorekort og lægger det på 
bordet i forgangen. Scorekortene bruges 
til at trække hold, dette gøres 10 min før 
starttidspunktet.
Efter golfrunden er der rig mulighed for 
at spise sammen og hygge sig med hin-
anden i vores fine restaurant. En gang 
om måneden arrangeres der match, hvor 
spisning efter matchen er obligatorisk.

Sæsonen starter i år med et informati-
onsmøde tirsdag, d. 3. april kl. 16.00.
Denne eftermiddag giver også lejlighed 
til at mødes og se hinanden igen ovenpå 
vinteren.

Vi har inviteret Villy Svinth til at orien-
tere os om de kommende regelændringer 
i 2019 og til at repetere dropregler m m.

På Dejbjerg Golfklubs hjemmeside un-
der ”Klubber i klubben” finder du Efter-
middagspigernes side. Her kan du orien-
tere dig om matchprogrammet, Firkløve-
rets tlf numre, og efter en match finder 
du under Nyheder resultaterne af mat-
chen.

Firkløveret består i år af: Anne Maria 
Bartholin, Britta Højris Hansen, Else 
Kjærgaard Kristiansen og Vibeke Eng-
sted.

Vel mødt til en god golfsæson 
FIRKLØVERET



PR udvalget sørger for at klubben får 
den korrekte opmærksomhed i medierne 
- lokalt - regionalt samt landsdækkende 

og internt i klubben.
Udvalget laver og rundsender nyheds-

breve/mails til klubbens medlemmer og 
holder klubbens hjemmeside samt face-
bookside opdateret. Det er de ansvarlige 
udvalgs opgave, at fremsende nyheder 

og informationer til PR udvalget, så det-
te kan lægges på nettet eller opsamles i 

et nyhedsbrev/mail.
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PR
UDVALGET

Som nævnt i årsskriftet 2017 blev det i 
bestyrelsen besluttet, at PR-udvalget 
skulle være et selvstændigt udvalg, og vi 
har nu haft vores første sæson som net-
op dette.

HVAD HAR VI SÅ FÅET TIDEN TIL 
AT GÅ MED I 2017?
Her kan blandt andet nævnes:
Artikler i Golfbladet, Golfavisen og 
Dansk Golf. Dansk Golf og Golfavisen 
har været på banebesøg.

Færdiggjort brochuren til de forskellige 
turistdestinationer på engelsk, tysk og 
dansk. Stor fokus på, at hjemmesiden 
har været opdateret med de seneste ny-
heder, som bliver opdateret hver uge.

Vi holdt et opstartsmøde i 2017 med 
klubber i klubben og de forskellige ud-
valg for at optimere aktiviteten på hjem-
mesiden og Facebook. Det gav en øget 

aktivitet – nogle udvalg og klubber i 
klubben var rigtig gode, men der er 
plads til forbedring, så når dette læses, 
har vi igen holdt møde med alle udvalg 
og klubber i klubben.

OPGAVER 2018:
Holde opstartsmøde med klubber i klub-
ben og alle udvalg.

Udvalget vil også i 2018 have fokus på 
at få vores hjemmeside ”up to date”. 
Lave en flyer til omdeling på ”gadeni-
veau”, hvor vi inviterer gader, som af-
holder gadefest, til at besøge vores golf-
klub. Her vil det være rigtig fint, hvis 
du som medlem har nogle emner, som 
du kan melde ind til udvalget (se udval-
gets medlemmer andet sted i Årsskrift 
eller på hjemmesiden).
Lave flyer til firmaer og deres persona-
leforeninger om samme koncept. Igen – 
hvis du arbejder et sted hvor det kan 

være relevant, så kontakt en i udvalget.
Få omdelt turistbrochuren til de udvalg-
te destinationer. Igen – hvis du har kon-
takt til en mulig destination, så sig til. 

Få klart defineret hvilke Facebook-grup-
per vi kan være aktive i.

Og helt sikkert mange andre spændende 
ting, så vi glæder os meget til 2018 sæ-
sonen.

På udvalgets vegne
Frits Christensen



Kl. 08.30 -  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

IGEN I ÅR HAR VI PLANLAGT EN OPRYDNINGSDAG PÅ BANEN

Lørdag den 24. marts 2018
BANEN LUKKES FOR ALLE ANDRE DENNE DAG.

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

HUSK ARBEJDSHANDSKER

TILMELDING PÅ GOLFBOX ELLER TIL PREBEN KNUDSGAARD 
PÅ KONTORET SENEST DEN 20. MARTS PÅ E-MAIL: 

KONTOR@DEJBJERGGK.DK

PÅ BANEN
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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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CHEFGREENKEEPEREN OG 
BANEUDVALGET

Foråret nærmer sig, og vi tænker os 
frem til et forhåbentligt bedre år, end 
den forgangne med lidt mindre nedbør. 
Den store mængde nedbør i efteråret, 
fik virkelig sat os på prøve, med bare at 
kunne klippe græsset. Vi har været nød-
saget til at finde nye drænmuligheder, 
så vi kan få vandet væk. Vi har været 
på besøg hos klubber der har/haft lig-
nende problemer med vand, og tror vi er 
kommet frem til den bedste og billigste 
løsning som Varde Golfklub har erfaret. 
Vi vil når vejret tillader det, og vi har 
fået de nødvendige tilladelser, begynde 
at dræne udvalgte huller 11, 13 og hul 
15 med et slidsedræn, hvor vi fræser et 
hoveddræn med slange, og derefter fræ-
ser sildebensmønster på tværs, som bli-
ver fyldt med drænsand. Drænene bliver 
ikke så dybe, da det er overfladevandet 
vi skal have ledt væk.

Det store vandtryk, der kommer fra sko-
ven ved 15. green, har virkelig voldt os 
problemer. Det har været utroligt svært, 
bare at have lidt græs i bagkanten af 
greenen. Vi håber at kunne løse dette 
problem, ved at grave en grøft bag 
greenen og om til siden af 13. green, 
der også begynder at have det svært 
med vandtrykket, og så forbinde den til 
søen på hul 13.

Der vil i starten af sæsonen, blive taget 
store propper op på greens, da der efter-
hånden er kommet så meget filt, at van-
det ikke kan trænge igennem, og så må 
vi håbe på et varmt forår, så hullerne 
hurtigt lukkes igen.

Vi købte i efteråret en brugt fairway 
klipper, som erstattede den gamle, som 
ikke kunne mere. Vi forventer ikke den 

store udskiftning af maskiner dette 
regnskabsår, men skal dog have fundet 
en erstatning for vores 20 år gamle 
klipper med vertikalskære led, da den 
ikke kan trække dem mere.

TRÆFÆLDNING PÅ HUL 1.
Som mange allerede har set er der ble-
vet arbejdet af Hede Danmarks folk på 
sidste del af hul 1, med at fjerne de 
gamle grantræer på begge sider af hullet 
fra slugten og op bag green. Det skal 
pointeres at Dejbjerg Golf Klub intet 
har med dette at gøre, og at arbejdet er 
lavet uden at er vi blevet inddraget i 
dette. Vi er blevet informeret om at de 
berørte arealer vil blive fræset og ny-
plantet med små nye træer.
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SE NEDENSTÅENDE ORIENTERING 
VI HAR FÅET FRA SKOVFOGEDEN HOS 

HEDE DANMARK

”Til orientering vil jeg lige oplyse, at det skyldes 
bl.a., at vi havde mulighed for at sælge det over-
store træ som langtømmer til eksport, til en sær-
lig god pris, selv om træarten var nobilis (der er 
generelt gode priser på træ for tiden).
Det har givet ”luft over landet”. Planen er nu at 
toppe m.m., skal flishugges, når de bliver tørre. 
Arealet grenknuses og gentilplantes. Antageligt 
forår 2019”.

Endnu engang, vil vi gerne takke alle jer frivilli-
ge, der er med til at banen når den stand vi gerne 
ønsker, og håber at mange af jer igen, melder til-
bage om et forsat virke i klubben.

Vi har desværre været nødsaget, af økonomiske 
årsager, at afskedige klubbens trofaste greenkee-
per igennem 17 år og ønsker Sanne held og lykke 
fremover.

Med venlig hilsen
Chefgreenkeeperen og baneudvalget
Leif Simonsen og Jens Peder Jespersen

HÅBER I RAMMER FLERE FAIRWAY HITS I 2018
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SAMARBEJDS-
AFTALE
OM RABAT PÅ GREENFEE

1/2 GREENFEE:
Mellem Holmsland Klit Golfklub - Kaj Lykke Golfklub - Lemvig Golfklub
Nordvestjysk Golfklub - Struer Golfklub - 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. ALLE DAGE
Mellem Hammel Golf Klub
Herning Golf Klub
Norddjurs Golfklub og 
Dejbjerg Golf Klub er der indgået af-
tale om at fuldtids medlemmer kan spil-
le til 200 kr. alle ugens dage.

100 KR. RABAT
Dejbjerg Golf Klub har indgået aftale 
med Henne Golfklub og
Holstebro Golfklub  
(OBS - differentierede priser i løbet af 
dagen) om 100 kr. i rabat på normal 
greenfee alle ugens dage.

Nedenstående  
samarbejdsaftaler gælder 

ikke for flexmedlemmer  
og fjernmedlemmer

GRATIS  
GREENFEE:
Vi tilbyder gratis spil i  
Vejen Golfklub  
idet der er indgået en aftale herom blandt de 2 
klubber.

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.

FIRKLØVER
For 800 kr. kan du købe  
et Firkløver kort, så du kan  
spille gratis på følgende baner:

Birkemose Golf Club
Brande Golfklub
Give Golfklub
Herning Golf Klub
Jelling Golfklub
Kellers Park Golf Club
Åskov Golfklub



Som du måske er bekendt med er Dej-
bjerg Golf Klub med i Golfspilleren i 
centrum.
Der er kommet mange nyttige besvarel-
ser ud af det, som bestyrelsen og udval-
gene samt medarbejdere kan arbejde vi-
dere med.
Nedenfor kan du se nogle af hovedpunk-
terne, som vi så kan gå længere ind i for 
at se f.eks. under banen, hvad gæsterne 
siger om greens.
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GOLFSPILLEREN
i CENTRUM
Gæster – her ligger der 289 i 2015, 244 i 2016 og 435 i 2017 besvarelser til grund for nedenstående:

VURDERING AF SERVICEOMRÅDER
2015 2016 2017

  BM BM BM
Banen 79 78 81 78 83 79
Klubliv 83 82 83 82 87 83
Restaurant 83 82 76 83 87 83
Klubhus 88 87 86 87 90 88
Træningsfaciliteter 85 79 86 80 87 80
Proshop 80 83 86 86 86 86
Modtagelse i klubben 89 86 88 87 92 88
Priser og produkter 85 78 83 78 88 79

Medlemmer – her ligger der 393 i 2015, 315 i 2016 og 276 i 2017 besvarelser til grund for nedenstående:

VURDERING AF SERVICEOMRÅDER
2015 2016 2017

  BM BM BM
Banen 75 77 82 78 85 79
Klubliv 81 80 85 81 84 82
Restaurant 74 76 69 77 87 79
Klubhus 90 85 90 86 91 86
Træningsfaciliteter 82 79 84 79 85 80
Proshop 72 79 77 79 76 80
Træning 82 89 83 88 77 89
Ledelse og information 84 83 83 83 82 84
Priser og produkter 82 82 83 82 84 83

Nye medlemmer – her ligger der 36 i 2015, 22 i 2016 og 38 i 2017 besvarelser til grund for nedenstående:

VURDERING AF BERØRINGSPUNKTER
2015 2016 2017

  BM BM BM
Føler sig godt modtaget 85 87 80 84 87 84
Praktisk information har været god 79 78  75 76 82 79
Træning har været god oplevelse 85 85  85 85 90 88
Regel og etikette forløb en god oplevelse 84 81  85 80 86 83
Oplevelse med golfkørekortet god 76 83  85 83 86 86
Udvikling i mit golfspil 60 65 67 71 73 73
Har andre at spille med 74 75 78 76 87 79
Integreret i klubben 66 68 65 70 65 72
Klubben har tilstrækkelig opmærksomhed på mig 72 75 79 79
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På Dejbjerg Golf Restaurant  
kan man i ro og mag nyde  
gode, danske retter - med  
et lille pift af lokale vest- 
jyske råvarer - samtidig med  
at man fra alle borde i huset  
eller den store terrasse, kan  
nyde udsigten til den skønne 
natur ...

Letagervej 1 • 6900 Skjern • tlf. 5260 1919 • www.dejbjerggk.dk/golf-lounge

Dejbjerg Golf Restaurant

DEJBJERG
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TORSDAGS- 

HERRER
Formandsskabet for Torsdagsherrerne 
byder alle mandlige golfspillere i Dej-
bjerg Golf Klub velkommen til sæson 
2018.

3 medlemmer af formandsskabet har 
efter mange års stort og veludført arbej-
de valgt at overlade pladserne til 3 nye. 
Der skal fra det nye formandsskab lyde 
en stor tak til Bent Jensen, Poul Ras-
mussen og Peter Sørensen for et altid 
velgennemført arbejde.

Hver torsdag er der hos Torsdagsherrer-
ne mulighed for at mødes og spille 
sammen med start formiddag eller ef-
termiddag.

I den nye sæson vil meget være som 
tidligere, men der vil også være ændrin-
ger, som vi vil informere om på hjem-
mesiden og ved opstarten torsdag d. 5. 
april.

Vi håber, at såvel de nye- som de ældre 
og etablerede golfspillere vil deltage i 
den løbende turnering, som går fra 
april til oktober måned.

Kontingentet er 200 kr. for hele året. 
Kontingentet går bl.a. til den løbende 
turnering og til månedspræmier.

Du kan orientere dig om Torsdagsher-
rernes aktiviteter på Dejbjerg Golf 
Klubs hjemmeside under klubber i 
klubben. Her kan du altid se en kalen-
deroversigt – måned for måned, indby-
delser til forskellige turneringer og øv-
rige arrangementer.

Formandsskabet 2018 består af: 
Karsten Højbjerg, Ringkøbing
Dan Lind Hansen, Skjern
Mads Astrup, Skjern
Keld Jensen, Skjern 
Preben Bech, Lem.

Med ønsket om nogle gode og 
fornøjelige golfdage, gerne i tør-
vejr,  byder Formandsskabet for 

Torsdagsherrerne: 
 

SE NÆRMERE 
HEROM PÅ HJEMMESIDEN:  
http://klubben.dejbjerggk.dk/klubben/klubber-i-klubben/torsdagsherrer

VELKOMMEN  
TIL SÆSON 2018 MED START 
TORSDAG DEN 5. APRIL. 



FRA MATCHEN 
GREENKEEPERENS HÆVN
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SPONSOR-

UDVALGET

Sponsorudvalget arbejder kontinuerligt 
med, at skaffe sponsorater til Dejbjerg 
Golf Klub.

Bestyrelsen har opjusteret budgettet i 
2018, så udvalget skal meget gerne ge-
nerer en indtægt på minimum 450.000 
kr. i 2018.

Dette kan synes ambitiøs, da sponsorud-
valget notorisk set har været et udvalg 
hvor nye kræfter ikke ligefrem står på 
spring.

Vi ser dog meget fortrøstningsfuldt på 
opgaven – det til trods, at vi ”kun” (når 
dette læses) er 3 i udvalget.

Vi har nemlig fået en ”underarbejds-
gruppe”, hvor Stefan Jensen bidrager 
med at fastholde, nytegne sponsorkon-
trakter og dette med stor succes.

Tillige har Las Stefansen sat sig i spid-
sen for en arbejdsgruppe, som sælger re-
klameskilte til vores parkeringsplads. 
Las har inddraget flere medlemmer i 
dette projekt, og også her er der fart på 
nytegningerne.

Las og Co. er tillige meget aktive i, at 
skaffe sponsorater til specifikke projek-
ter. Her kan nævnes garagen og vores 
ny terrasse.

På udvalgets vegne
Frits Christensen
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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
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www.hansenlarsen.dk

Berit Holmstrøm (L) Lotte Bliddal (H) Michael Jørgensen (H) Paul Johansen (jur.rådg.)Bredgade 20, 6920 Videbæk · Tlf. 97 17 22 44 · www.paulex.dk 



Vi er stolte over at være sponsor i Dejbjerg 
Golf Klub - og glæder os hvert år over at være 
matchsponsor i klubben, til glæde for både 
klubbens medlemmer og områdets golfspillere.   

Samtidig er vi glade for den store opbakning, 
som vores mange kunder viser os i banken. 

Står du og mangler en god samarbejdspartner 
på det økonomiske område, så står vores dyg-
tige og engagerede medarbejdere altid klar. 

Vi kan måske ikke forbedre dit golfhandicap, 
men til gengæld give dig god, økonomisk over-
blik, så du kan koncentrere dig om dit golfspil 
fremover. 

Kontakt os 
og få et godt 

tilbud!

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

Turneringer i 2018...
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Vi kan med glæde invitere til 2 turneringer i Dejbjerg 
Golf Klub i 2018: (sæt allerede nu kryds i kalenderen)
• Bededagsturnering:  Fredag 27. april 
• Kommunemesterskabet:  8. og 9. september

Vi ses på banen!


