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Vi støtter Dejbjerg Golf Klub

Vestas industrial cooling

Køletårne og tørkølere er baseret på naturens kræfter. Vi levere anlægget, teknisk support og service

Vestas hydromann

Vestas Hydromann producere og levere matriel i høj kvalitet, til snerydning i hele Europa

Vestas aircoil

Vestas aircoil er en godkendt OEM leverandør af ladeluftkølere til alle specifikationer

Vestas pipecon

Vestas pipcon, leverandør til kraftværksektoren



Forgangne tider er passeret, 
og nye ideer leveret
Således også i Dejbjerg Golf Klub, 
hvor bestyrelsen nu efter moden 
overvejelse har besluttet at oppriorite-
re informationsniveauet gennem dette 
nye Årsskrift.
Det betyder, at Årsskriftet i Dejbjerg 
Golf Klub fremover en gang årligt 
udkommer med stort og småt, som 
orientering for vore mange nuværen-
de medlemmer og introduktion for 
vore forhåbentlig mange kommende 
medlemmer.

Vi har her afløseren for Klub Nyt, 
som gennem år har været klubbens 
informationskilde.
Årsskriftet bliver ikke alene om in-
formationen. De fleste har noteret 
sig, at vi gennem det sidste år har 
indført et Nyhedsbrev udsendt på 

mail med korte informationer, der for 
det meste henviser til yderligere ud-
dybning på klubbens hjemmeside, og 
dette vil naturligvis fortsætte.
I den forbindelse opfordres I derfor 
alle til at sørge for, at klubbens sekre-
tariat altid har jeres rigtige mailadres-
se, så I kan modtage vores Nyheds-
brev, som i øvrigt også er ophængt i 
klubhuset.

Klubben håber herved at kunne be-
svare alle relevante spørgsmål om 
Dejbjerg Golf Klub. Nu sidder I med 
første eksemplar, og skulle I finde 
mangler, så er sekretariatet altid klar 
til at modtage korrektioner eller gode 
ideer til brug for fremtiden.

Dejbjerg Golf Klubs Årsskrift tænkes 
uddelt til medlemmer, potentielle nye 
medlemmer, klubbens sponsorer, om-
rådets kroer og hoteller m.fl. 

Sæsonen nærmer sig. Vi har gennem 
vinteren set en mellemstor flok “hår-
de drenge”, der har trodset kulden og 
sneen med en gang vintergolf man-
dag, tirsdag eller torsdag, men for de 
fleste golfentusiaster er det lige nu, 
mange med forventningens glæde ser 
frem til start. Bare vejret nu arter sig.

For det enkelte medlem melder der 
sig nu tanker som “Hvordan får jeg 
det planlagt, så der er tid til mere 

golf?” eller “Hvordan kommer jeg 
yderligere ned i handicap?”

I bestyrelsen diskuterer vi desuden 
“Hvordan udbygger og fortsætter vi 
det gode samarbejde i klubben?”,
“Hvordan sikrer vi fremgang i med-
lemsskaren?”, 
“Hvordan sikrer vi økonomi til vedli-
gehold og udbygning?”, 
“Hvordan får vi flere sponsorer til at 
understøtte vores økonomi?”

Alle sammen relevante spørgsmål, 
som vi gerne ser forskellige input til 
fra ethvert medlem, der måtte have 
en mening til gavn for klubben.

Vi har i dag en dejlig bane i Dejbjerg. 
Tilpas med træer og buske, når det 
blæser og nogle herlige fairways og 
flotte greens, men vi er også sårbare. 
Dejbjerg Golf Klub er af ældre dato. 
Nr. 19 blandt ca. 180 klubber. Det 
betyder, at bl.a. vore første ni huller, 
som er anlagt for mange år siden, 
kræver speciel opmærksomhed og 
pleje, så de er klar til modtagelse så 
tidligt på sæsonen som muligt, men 
det er vores opfattelse, at vore green-
keepere gør en stor og ihærdig ind-
sats for at holde banen i orden. Vejr 
og vind har de dog ingen indflydelse 
på, så lad os håbe, at alt flasker sig, så 
vi også i den kommende sæson kan se 
frem til en herlig bane at spille på. 

FOrMANDeN HAr 
ORDET
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Dejbjerg Golf Klub har sin besty-
relse som den overordnede myndig-
hed, men er ellers meget decentralt 
struktureret, og vi kan med fornøj-
else konstatere, at de enkelte udvalg 
gør en stor indsats for at holde de-
res daglige virke kørende til gavn 
for os alle. Hvert år har vi brug for 
nye medlemmer, og det er derfor 
vigtigt, at vi også fremover holder 
fast i den afslappede og gode tone i 
vores omgangsform. Det er nemlig 
en form som medlemmer, nye med-
lemmer og vore mange gæster vil 
trives godt med.

Sidste år havde vi succes med vore 
invitationer til ”Spil med en ven” og 
”Firmagolf”. Nu ser vi frem til, at 
en hel del af vore gæster blev ”bidt” 
af golfen og efterfølgende har lyst til 
at udfordre sig selv endnu engang. I 
kommende sæson forventer vi at 
gentage nogle af disse tiltag, så hvis 
I i jeres omgangskreds hører om el-
ler kender nogle, der kunne have lyst 

at prøve, så kontakt sekretariatet. Vi 
er klar til at introducere spillets fa-
cetter og hjælpe potentielle nye 
medlemmer i gang.

Dejbjerg Golf Klub føler sig klar til 
at tage nye udfordringer, der uvil-
kårligt vil komme fremover, op.
Vi befinder os i en tid, hvor gam-
melkendte medlemsformer er under 
opbrud. Nye former for greenfee af-
taler skyder op som paddehatte, og 
den enkelte klubs måde at virke på 
kan let ændre sig, med det resultat, 
at vi som medlemmer ikke mere fø-
ler det samme tilhørsforhold til egen 
klub.
Hvordan modarbejder vi så det? Ja, 
der er kun en måde, nemlig den, at 
vi alle arbejder for en endnu bedre 
klub, og at vi med trivsel og åben-
hed fremstår som det absolut bedste 
sted at være medlem.
Det kan bestyrelsen ikke klare ale-
ne, men hvis vi alle sammen bidra-
ger, så...

Som ivrige golfspillere ser vi for-
ventningsfuldt frem til kommende 
sæson. Tanken om slå det perfekte 
slag, hvor bolden i en tilpas bue su-
ser gennem luften for at lande ikke 
så langt fra green, fremkalder let 
trangen til at komme i gang igen.

Og for vore kommende medlemmer 
er der kun at sige: Bare klø på. 
Frygten for at fejle er til stede, men 
glem den, for ind imellem kommer 
det perfekte slag, som kun bringer 
positive tanker frem, og så kommer 
man videre. Måske sammen med ge-
malen, for golf er en sport, der ud-
øves på lige fod af begge køn og i 
alle aldre.

Golf belønnes med målrettet træ-
ning og fremmer medmenneskeligt 
samvær.

Velkommen til sæson 2012 i  
DEJbJERG Golf Klub

Viggo Nielsen, formand 

Letagervej 1, 6900 Skjern
Tlf. 9735 0009
Email: kontor@dejbjerggk.dk
www.dejbjerggk.dk

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

Daglig leder:
Hanne Häggqvist
Tlf. 9735 0009

Greenkeeper:
Knud Erik Bollerup
Tlf. 9735 4256

Restaurant:
Kurt Bøndergaard og  
Lasse Svenningsen
Tlf. 9735 0733

Trænere:
Jacob Nordestgaard og  
Nicolas Bay Jensen
Tlf. 3011 1700

Pro-Shop:
Jacob Nordestgaard
Tlf. 9735 3644
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Passion
Dynamik
Farve
Energi

Skab glæde gennem blomster – det gør vi…

bestil online

  w w w . v e s t j y d s k - l a s t v o g n e s s e r v i c e . d k

Engdraget 1 · 6900 Skjern 
Tlf. 9680 2893 · Fax 9735 2933
Mobil Michael: 2423 2425
Mail: info@v-l-s.dk

LAST - BUS OG DÆKCENTER
VESTJYLLAND A/S

DET NYE DÆKCENTER



bEstyRElsEn

Claus Trudsøe LarsenJens Peder Jespersen

Jytte W. Hansen, kasserer

Mads Møller Rikke L. Omme

Vagn Krogsgaard, næstformandViggo Nielsen, formand

Peder Bro Iversen, suppleant
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Erhvervsparken 5 ■ 6900 Skjern ■ 9735 2212 ■ 2023 2309
infoidebliver.dk ■ www.idebiler.dk

Se fotos på idebiler.dk
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Tryk på Strandbygaard.dk

Vi producerer
tryksager
med omtanke
for miljøet
Kontakt os på
tlf. 96 800 700

PEFC/09-31-033

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Svanemærket trykkeri 5

41
-7

51



PinK CuP 2012
10 års jubilæum

Pink Cup turneringen, som er Dan-
marks største golfturnering kun for 
kvinder afholdes i år for 10. gang og 
naturligvis også igen i Dejbjerg. 

Det bliver tirsdag den 19. juni, så sæt 
allerede X i kalenderen nu.

Den landsdækkende turnering arran-
geres af Kræftens Bekæmpelse, og 
formålet er at indsamle flest mulige 
penge til fordel for brystkræftsagen. I 
2011 blev der indsamlet 2,8 millioner 
kroner på landsbasis, og i år regner 
man med at nå op på 20 mill. i de 10 
år, turneringen har været afholdt.

I 2011 indsamlede Dejbjerg 70.000 kr. 
(det 4. største beløb på landsbasis) og 
gennem årene er der i alt indsamlet 
ca. 350.000 kr. i Dejbjerg. 

De klubber, som har tilmeldt sig ar-
rangerer selv turneringen i egen klub, 
og de to bedste spillere (A+B) går vid-
ere til den afsluttende turnering, som 

i år finder sted på Fyn. I Dejbjerg 
kan vi prale med, at i 2010 var det to 
Dejbjergpiger, som vandt landsfinalen 
og hjembragte vandretrofæet, så vi 
har stolte traditioner at leve op til.

I alle årene har Dejbjergpigerne del-
taget, og der har altid været en god 
opbakning, som kun er blevet bedre 
år for år. Der har været opbakning 
både fra spillere og sponsorer, som 
har vist stor vilje til at støtte den 
gode sag. Vi har modtaget mange 
sponsorgaver, som er blevet brugt til 
præmier i turneringen og til ameri-
kansk lotteri og forskellige konkur-
rencer.

Der har også været opbakning fra 
Dejbjergs herrer, og igen i år bliver 
der arrangeret en turnering for her-
rer, som støtter brysterne. Den bliver 
arrangeret af torsdagsherrerne i sam-
arbejde med tirsdagspigerne, som le-
verer præmierne. Den finder sted me-
dio juni (følg med på torsdagsherrer-

nes hjemmeside, når datoen er 
endeligt fastlagt).

Turneringsformen den 19. juni er en 
18-hullers stablefordturnering fordelt 
på 2 lige store rækker. Der spilles ef-
ter R&A’s regler og Dejbjergs lokale 
regler. Der bliver gunstart kl. 14.00, 
og ved lige scores gælder det om at 
være bedst på de lige huller.
Der bliver masser af præmier, og hvis 
der bliver lavet hole-in-one udløser 
det en check på 25.000 kr. fra Willis, 
og den lægges oven i det indsamlede 
beløb. 

Vi håber, at vi igen i år får stor op-
bakning fra både spillere, forretning-
er og virksomheder i lokalområdet, så 
kom og vær med til nogle festlige 
pinkdage i juni.

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

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

Sådan gør du:

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

Nybolig Skjern
Bredgade 78
6900 Skjern
Tlf. 9735 2355

Nybolig Tarm
Storegade 25
6880 Tarm
Tlf. 9737 2155

Nybolig Ringkøbing
Enghavevej 18
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 4344

Jeg har altid haft
et godt golføje



Junior opstartsmøde
Vi holder opstartsmøde den 24. 
marts kl. 10.00 i klubhuset. Her er 
alle velkommen til at komme og 
høre om hvad der skal ske i 2012. 
Her vil du høre om fredagsmatcher, 
juniorlejr, træning og alle de andre 
tilbud der er i juniorafdelingen.

Træningen
Som junior i Dejbjerg Golf Klub 
kan du få træning gratis en gang om 
ugen. Træningstiderne kan du se på 
dejbjerggk.dk under junior. Træ- 
ningen bliver varetaget af vores to 
golftrænere Jacob Nordestgaard og 
Nicolas Bay Jensen.  Træningen er 
delt op i forskellige niveauer og efter 
køn. Træningen kører fra 10. april – 
29. juni og igen fra 14. august – 28. 
september.

Juniorlejr
Vi fortsætter med successen og gen-
tager juniorlejren i 2012. Program-
met ligger ikke helt fast endnu, men 
en juniorlejr er med garanti sjov. Vi 
vil sove i telt på banen, spille nat 
golf med lysbolde, hygge med hin-
anden og spille golf en hel weekend. 
Hold godt øje med hjemmesiden. 

Forældrehjælp
Ja, du behøver sådan set ikke være 
forældre for at få lov til at hjælpe i 
juniorudvalget, vi kan altid bruge en 

hånd også til små ad hoc opgaver. 
Derfor vil det være rigtig rart at 
høre fra dig, hvis du har lyst til at 
hjælpe med at bage en kage, lave saf-
tevand, hjælpe til junior rangliste 
turneringen eller noget helt andet.

Er du på juniorernes 
nyhedsmail?
Det kan du komme ved at kontakte 
Hanne på kontor@dejbjerggk.dk

Støt junior og elite afdelingen
Vi sælger igen i år de populære 
partnerpakker. Noget for noget 
princippet er gældende i partnerpak-
kerne. Du betaler 3.000 kr. plus 
moms, disse går til junior og eliten i 
Dejbjerg. Med i pakken er der 10 

greenfee billetter til Dejbjerg Golf 
Klub, 2 billetter til afslutningsmatch 
og selvfølgelig eksponering af dit 
firma.
Kontakt jacob@svingdoktor.dk for 
at høre mere om partnerpakker.

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

JunioRuDvalgET 2012
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GROUP AUTO UNION

DANMARK

Tlf. 75 21 09 00
Fax 75 21 10 09

Murervej 15 · Box 77
6800 Varde

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

6880 Tarm

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

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

Din leverandør af værktøj og reservedele

  



BEgynDERuDvalGEt

Så er vi klar til en ny sæson, og vi går 
og tripper for at byde nye folk vel-
kommen i klubben.
I år håber vi, at der kommer rigtig 
mange begyndere. Vi har endnu in-
gen venteliste og muligvis bliver det 
heller ikke aktuelt med sådan én, men 
skynd dig at melde dig ind, for vi har 
et godt tilbud til dig.
Proceduren for, hvordan man kom-
mer i gang, er nærmere beskrevet i 
informationsfolderen, “Velkommen i 
Dejbjerg Golf Klub”, som alle prøve-
medlemmer får tilsendt ved prøve-
medlemsskabets begyndelse.
Yderligere oplysninger ved klubbens 
sekretariat.

Vi afholder følgende 
gæstearrangementer:
Golfens dag: Søndag den 15. april
Spil golf med en ven: 25. april, 23. 
maj og 27. juni
Åbent hus: Søndag den 30. september

Begynder bagmærke: Når man har 
tegnet sit begyndermedlemsskab, får 
man udleveret et begynder bagmær-
ke, som skal bæres synligt på udsty-
ret.
Før man rigtig kan komme i gang 
med at spille golf, dvs. på den store 
bane, skal begynder bagmærket ud-
skiftes med et hvidt bagmærke. Dette 
sker, når golfskolen er afsluttet.

Golfskolen:
1.  5 gruppelektioner á 50 min. hos 

klubbens træner.
2.  Prøve på pay & play bestående af 2 

runder á 6 huller med min. 20 
point ialt.

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

stor bane.
6.  Opnået 10 point i én begynder-

match på stor bane.

BETAL 3.975 kr. og du har betalt for 
prøvemedlemskab, indskud, restkon-
tingent, 5 gruppelektioner, 2 teoriaft-
ner og prøve, fri brug af træningsbol-
de, fri brug af pay & play banen.

Vi arrangerer begyndermatcher 
mindst hver anden onsdag, dog hver 
onsdag i juni og august. Industriferi-
en er undtaget. Startlisten kan ses på 
Golfbox mandag kl. 16.00 før kanin-
matchen. Første match afvikles ons-
dag den 4. april. Den sidste afvikles 
lørdag den 23. september, hvor sæso-
nen afsluttes med match om efter-
middagen og spisning og hygge om 
aftenen (arrangementets indhold til-
passes deltagerantallet).
Alt aktuelt er på opslagstavlen i kæl-
deren.

Følgesvende: Vi har rigtig god er-
faring med at have en øvet spiller 

med på hvert hold. Derfor vil vi igen 
gerne opfordre så mange medlemmer 
som muligt til at melde sig som følge-
svend. I god tid før hver begynder-
match bliver der ophængt en tilmel-
dingsliste for følgesvende. Det er en 
god oplevelse, og vi siger tak, både på 
forhånd og efter kaninmatchen. 

Hovedregel for hvem der kan 
deltage i begyndermatcher: 
Har man opnået et handicap på 37 og 
derunder før sæsonen slutter, altså se-
nest ved årets sidste begyndermatch, 
kan man ikke længere deltage i be-
gyndermatcher.
Men!! +HCP 37!! – uanset hvor mange 

år du har været medlem, er du 

velkommen til at skrive dig på deltag-

erlisten, og hvis der er plads, kan

du se dit navn på startlisten i kælderen 

og på Golfbox senest onsdag kl. 12.00. 

Ved begyndermatcher må man anven-

de kaninteestedet ved hul 1 og hul 11.     

Vi håber, at vi får en rigtig god og 
fornøjelig sæson. Vi glæder os til 
møde alle jer fra sidste år og til at 
byde velkommen til alle de nye i Dej-
bjerg Golf Klub – og husk nu det 
gode tilbud.  
 
Venlig hilsen
Begynderudvalget
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REsTauRanTEn 
i SæSON 2012
Ja, det kan selvfølgelig være lidt svært 
her på en meget kold februar dag at 
sidde og skrive lidt om, hvad vi har 
tænkt os, der skal ske i restauranten i 
sæsonen 2012, når temperaturen lig-
ger på næsten ÷15 .̊ 

Forårets komme og med det starten 
på den nye sæson synes temmelig 
langt væk, men heldigvis er det jo så-
dan, at lige så hurtig som frosten 
kommer, forsvinder den jo igen, og vi 
kan begynde og få forårsfornemmel-
ser i kroppen og glæden over at køl-
lerne snart skal luftes. Vi glæder os 
meget til at komme i gang igen og 
møde Jer alle i restauranten. 

Vi åbner den 1. april og håber at se 
rigtig mange af jer denne dag.

Vi har ikke planlagt de store æn-
dringer på vores menukort, men det 
vil blive sådan, at vi kommer til at 
køre et kort, som gælder om dagen, 
og et andet om aften, hvor dagens ret 
vil være en del af det. Grundet stig-
ninger i div. afgifter vil der komme 
lidt prisstigninger, dette vil I selvføl-
gelig kunne se, når vores nye kort er 
klar. Den vil som sidste år være at 
finde på klubbens hjemmeside.
Vi vil selvfølgelig som sidste år lave 
specielle retter på enkelte dage, tirs-
dagspigerne og torsdagsherrerne mm. 

Det er meget vigtigt for os, at vi har 
en tæt dialog med jer golfspillere om, 
hvad det er, vi skal servere i restau-
ranten, så har I forslag til os eller kri-
tik både positiv og negativ, må I ende-
lig komme til os enten i restauranten 
eller pr. mail på klb@skjern-net.dk 

Vi vil selvfølgelig som sidste år lave 
forskellige retter/buffeter til de enkel-
te matcher mm.
Dette var ordene fra os, vi ønsker alle 
en rigtig god sæson og håber at se jer 
mange gange i restauranten.

Masser af forårshilsner
Lasse & Kurt
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2012 ER åREt
hvor vi slår “En tøRv”  

for det frivillige arbejde  
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Vi har nu netop holdt årets første 
møde i baneudvalget under kyndig le-
delse af vores nye formand Jens Peder 
– der indledte mødet med at fortælle, 
at han trods mange års deltagelse i 
baneudvalgets arbejde, egentligt ikke 
var udpeget på nogen officiel vis, men 
Jens Peder har nok bare gennem 
mange år været en trofast lytter til 
GIRO 413 hvor “Admiralens vise” er 
blevet fremført og sunget af Jørgen 
Reenberg – for fakta er jo, hvis man 
ønsker sig en glorværdig karriere i 
baneudvalget i Dejbjerg, er devisen 
denne:

“Find ud af hvornår der er møde i ba-
neudvalget – mød op – sæt dig ved 
mødebordet – lad som om du er fuld-
gyldigt medlem, og hav aldrig forfald 
fremadrettet – og sim-sala-bim så er 
du pludselig formand for baneudval-
get.”

Nu skal ret være ret – Jens Peder har 
som menigt medlem ydet en god ind-
sats – og heldigvis er vi andre nogle 
glade amatører i baneudvalget – der 
ikke kan slå ret langt – og dermed 
sikre på, at formanden forbliver i 
græshøjde – for ellers var alle “natur-
forhindringer” fjernet – for Jens Peder 
elsker jo sin driver og sin putter – og 
mere behøver han såmænd heller 
ikke, for han slår bolden uhæmmet 
langt – men se – med de “naturfor-
hindringer”, vi trods alt har formået 
at bevare – så har Jens Peder måttet 
erkende, at selv par 4 huller kræver 
mere end et godt JP-drive for at kom-
me på green. Vi andre i baneudvalget 
er en flok “lalleglade amatører” – der 
nyder stillingsbetegnelsen “radiseme-
kaniker” og har – som engang sagt af 
en klog mand i anden anledning, og 
der citeres:

“De mennesker besidder hverken bred 
indsigt eller dyb forståelse – så de er 
ubetinget fuld kompetente til både at 
udtale sig og spille kloge.”

Se, at vi har en stram økonomi i vo-
res klub, er nok ikke nogen velbevaret 
hemmelighed i disse tider, hvor der 
skal kæmpes hårdt for at sikre, at 
medlemstilgangen kan udligne af-
gangen, og på trods af en stor indsats 
er fakta, at det kan vi pt. ikke.

En konsekvens heraf er, som også 
sagt af Viggo Nielsen i sin egenskab 
af formand på generalforsamlingen 
før jul, at vi skal spare. Og det skal vi 
selvfølgelig også i baneudvalget, hvor 
vi nu bliver én greenkeeper mindre, 
idet baneudvalgets økonomi også er 
skåret helt ind til “out off bound pæ-
len”.
Ja, hvis vores dejlige natur i Dejbjerg 
også kunne gøres bevidst om, at den 
bør lytte herefter og sætte “tæring ef-
ter næring” – se så havde vi ikke så 
store udfordringer i baneudvalget – 
men desværre – græs, træer og anden 
bevoksning – det gror videre som in-
tet er hændt, og skal vi bevare vores 
anlægs tidligere flotte stand, så har vi 
brug for “frivillige hænder” – ja fak-
tisk som vore folkevalgte politikere i 
stat og kommune giver udtryk for nu 
om dage “Vi skal løfte i flok”. 

Og dermed tilbage til overskriften 
Baneudvalget slår “EN TØRV” for det 
frivillige arbejde, og så vil nogle sige 
– det gør vi jo allerede – og det være 
så sandt som sagt – men “krisen” er 
også kommet til Dejbjerg – så det er 
nu, vi skal rykke lidt tættere sammen 
– og give “EN HÅND TIL DEJBJERG”.

Vores nye chefgreenkeeper Knud 
Erik deltager også i baneudvalgsmø-
derne – og på det netop afholdte 
møde lød spørgsmålet til Knud Erik   
“Hvordan ser du helst den hjælp, vi 
som frivillige kan stille til greenkeep-
er stabens disposition” og svaret var – 
gerne en model, hvor vi har en god 
stab af frivillige, der med for eksem-
pel en uges forvarsel kan møde ind 

og give en hånd med omkring plan-
lagte opgaver til gennemførelse.
Og se – det er i grunden jo ikke så 
svært – siger de lalleglade amatører i 
baneudvalget – thi de ved jo ikke 
bedre – så nu er vores ønske, at I der 
har mulighed for at kunne hjælpe til, 
giver jer til kende, og ellers tager vel i 
mod, når en henvendelse bliver rettet.

Se, af vores samlede budgetterede 
indtægter i 2012 på små 5,3 mio. kr. 
så udgør de budgetterede baneom-
kostninger 2,06 mio. kr. svarende til 
ca. 39% – (efter at der er skåret helt 
ind til out off bound pælen) – så det 
fortæller alt om, hvad det koster, at 
holde vores bane i den stand vi alle 
ønsker, og som også er et must for 
fortsat at kunne bevare og forhåbent-
ligt tiltrække endnu flere greenfee 
gæster.

Vi har også brug for jeres “indspil” til 
baneudvalgets opgaveliste – så tøv 
ikke med at komme med gode forslag, 
konstruktiv kritik og hvad der ellers 
måtte røre sig af spændende tanker 
og ideer i “golfbolden” på jer – men 
dermed ikke sagt, at det vil ske fyld-
est. Men jo mere inspiration, jo bre-
dere dialog, og jo bedre anvendelse af 
de midler og muligheder vi har, jo 
bedre når beslutninger skal tages. Og 
da vores golfbane er en levende orga-
nisme, der hele tiden udfordrer os, ja 
så er der nok at tage vare på, både på 
hverdage og i weekender.

Baneudvalgets største ønske for 2012 
er – masser af sol om dagen og pas-
sende regn om natten – det giver 
godt nok en masse bøvl med ”alt det 
grønne” – men det står trods alt ikke 
mål med de mange gode oplevelser, 
der venter os lige om lidt.

Med ønsket om en god sæson 2012
Baneudvalget
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EliTEn 2012
2011 var et godt år for Dejbjergs elite. 
På damesiden gik det så godt, at da-
merne rykkede op i 2. division, hvil-
ket må siges at være mere end god-
kendt. Holdet har de sidste 3 år 
vundet deres pulje, og derfor var det 
fuldt fortjent at billetten til 2. divisi-
on kom fra lidt uventet kant, da et 
andet hold måtte trække sig. 
På herre siden vandt 2. holdet deres 
pulje, men missede desværre opryk-
ning. Oprykning er altid svært at for-
udsige, men puljen blev vundet, hvil-
ket også var målet. Vores 2. hold spil-
ler derfor også i 2012 i 
kvalifikationsrækken. 

1. holdet for herrer var kommet i en 
voldsom stærk pulje i 3. division. Vi 
trak det korteste strå og måtte se 
Åskov rykke op i 2. division lige for 
næsen af os. Vi vandt ellers flot 10-4 
over Åskov hjemme og spillede uaf-
gjort mod dem i Åskov, så indbyrdes 
havde vi krammet på dem. I efterana-
lysen kan vi se, at det var 2 puts, der 
afgjorde divisionen til deres fordel. 
Begge puts foregik i Ikast i anden 
spillerunde. En stor træner har en 
gang udtalt, at det er de små margi-

naler og det måtte vi i Dejbjerg sande 
i 2011. 

Danmarks 6. bedste
Individuelt kan vi fremhæve at vi i 
Dejbjerg har den 6. bedste 17-årige 
dreng i Danmark. Dennis Øster- 
gaard havde nemlig en god sæson, 
med mange topplacering. Dennis træ-
ner meget, og de gode resultater 
kommer ikke af sig selv. Det bliver 
spændende at følge Dennis, det kun-
ne godt blive i år, han viser sit fulde 
potentiale. 

2012 bliver et godt år for 
Dejbjergs elite!
2012 sæsonen bliver sæsonen, hvor 
marginalerne arbejder i den rigtige 
retning for Dejbjergs 1. hold for her-
rer. Vi har en klar målsætning om at 
vinde puljen i 3. division. Holdet er 
stærkt og ungt, så der er også frem-
tidsperspektiv i holdet. Vi har i 2012 
en bruttotrup til første holdet hvor 7 
ud af 9 er 20 år eller under. 
2. holdet for herrer er også udset til 
at spille en markant rolle i deres pul-
je. Vi har også her en målsætning om 
at vinde puljen.

Damerne er jo kommet derhen, hvor 
de gerne vil være i 2. division. Des-
værre har holdet også måtte sige far-
vel til en spiller eller to. Derfor står 
dameholdet nu med en kæmpe udfor-
dring, en udfordring jeg ved, de vil 
tage med hovedet højt, så på denne 
baggrund kæmper damerne for at bli-
ve i divisionen.

Opstart
Eliten starter sæsonen ud med nogle 
mindre træningssamlinger og vil prø-
ve at få så meget golf spillet som mu-
ligt, så de er klar til sæsonstart. 

Støt junior og elite afdelingen
Vi sælger igen i år de populære part-
nerpakker. Noget for noget princip-
pet er gældende i partnerpakkerne. 
Du betaler 3.000 kr. plus moms, disse 
går til junior og eliten i Dejbjerg. 
Med i pakken er der 10 greenfee bil-
letter til Dejbjerg Golf Klub, 2 billet-
ter til afslutningsmatch og selvfølge-
lig eksponering af dit firma.

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

15Dejbjerg Golf Klub
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TurNeriNgSuDvalgET

I turneringsudvalget glæder vi os til 
at komme i gang med den nye sæson, 
som vi hermed vil byde velkommen 
til. 

Vi håber, at der igen i år vil være 
mange, der deltager i klubbens turne-
ringer. Dels fordi det er sjovt at spille 
med andre, end dem man plejer, og 
dels fordi det er med til at skabe og 
udvikle den gode klubånd, som vi har 
i Dejbjerg.

Mulighederne for at dyste med andre 
golfspillere på samme niveau er man-
ge. Turneringsoversigten kan du se 
på side 18-19 i bladet.

Vi starter ud med åbningsmatch søn-
dag den 1. april, hvor der også er 
standerhejsning. Turneringen er 
sponsoreret af vestjyskBANK, der til-
lige er vært med morgenkaffe og 
rundstykker. Startlisten vil til denne 
turnering først blive lavet lørdag den 
31. marts, da vi lige skal have Hanne 
hjem fra en velfortjent ferie.

Tama Cup
Tama Cup spilles i dagene 27.-29. juli 
2012. Der spilles over 3 dage. Som 
noget nyt er antallet af bruttopræmier 
øget om søndagen.

Klubmesterskab 2012
Vi opfordrer til, at så mange som 
muligt tilmelder sig turneringen. Det 
er den turnering, der er mindst til-
slutning til, hvilket vi synes, der skal 
laves om på. 
At være klubmester er og bliver noget 
helt særligt.
Klubmesterskabet afvikles den 25. og 
26. august med afsluttende hulspils-
turnering for de bedste den 15. sep-
tember.

Landbobank GolfCup
Kommunemesterskaber 2012
Som noget nyt vil der i år blive afvik-
let kommunemesterskaber med Ring-
kjøbing Landbobank som sponsor. 
Turneringen spilles over to dage med 
en dag i Holmsland og en dag i Dej-
bjerg. Mesterskabet afvikles den 8.-9. 
september, og vi håber mange af jer 
vil støtte op om dette nye initiativ.

Løbende turneringer
Udover de planlagte klubturneringer 
spilles der også to løbende hulspils-
turneringer:
Carlsbergs hulspilsturnering spilles 
internt i klubben, og alle, der har lyst, 
kan deltage i denne turnering. 

Derudover spilles der i maj og juni 
måned Regionsgolf – en turnering, 
hvor der spilles imod andre jyske 
golfklubber. Der er 6 spillere på hvert 
hold, 2 damer og 4 herrer, og der 

spilles i følgende rækkeinddeling, A-
B-C-D samt senior og veteraner. I 
samtlige rækker spilles der både 
hjemme- og udekampe mod hold fra 
de deltagende klubber. Tilmelding 
finder sted på de tilmeldingslister, 
som hænger på opslagstavlen.

Endelig er der igen i år mulighed for 
at deltage i Synoptik Cup, der er en 
turnering for den voksne breddespil-
ler, som spilles i fem handicapgrupper 
fra handicap 42 og nedefter. 
Synoptik Cup tager udgangspunkt i 
golfklubbernes egne turneringer, så 
du samler point til Synoptik Cup 
ranglisten, når du deltager i følgende 
turneringer: Skjern Bank Turnerin-
gen (28.05.), Rofi Centrets Early Ri-
ser Turnering (10.06.) samt Tama 
Cup (28.07.) om lørdagen. 

Når turneringerne er færdigspillede, 
kåres der en vinder i hver af de fem 
handicapgrupper. De fem vindere ud-
gør klubbens Synoptik Cup hold, som 
drager i kamp for golfklubben. Der 
spilles først fem landsdelsfinaler, 
hvorfra de to bedste Synoptik Cup 
hold kvalificerer sig til finalen.

Vi vil ønske Jer alle en rigtig god 
golfsæson, og glæder os til at se rigtig 
mange af Jer til klubturneringerne.

På turneringsudvalgets vegne 
Rikke Omme
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Hvad gør man, når en knæskade øde-
lægger fodboldkarrieren?
Ja, for Caspar Bork Sørensen fra Vi-
debæk var valget egentligt indlysende.
“Jeg begyndte at spille golf. Jeg havde 
snuset lidt til det tidligere, og da jeg så et 
tilbud om at begynde at spille for 4.000 
kroner med det hele den første sæson, så 
slog jeg til. Det lokkede simpelthen for 
meget til, at jeg kunne lade være med at 
prøve for alvor,” fortæller den 26-årige 
tømrer.

I første omgang lokkede han en kam-
merat med. Men han blev ikke nok 

bidt af golfsporten til at fortsætte ef-
ter første sæson.
“Heldigvis mødte jeg mange andre nybe-
gyndere til kaninmatcherne, og en af de 
andre fandt jeg rigtig godt sammen med. 
I sæsonen spiller vi næsten fast sammen 
to gange i ugen.”

“Det kan godt være svært at nå det efter 
arbejde. Men så er det bare om at kom-
me hjem i en fart og få fat i udstyret og 
så af sted. Selv om det kan knibe, så ta-
ger jeg mig tid til at spille golf. Og da jeg 
ikke har nogen kæreste eller andet at 
tage hensyn til, så går det fint,” 
fortæller Caspar Bork Sørensen.

Han har også haft sin far med på ba-
nen.
“Han mener, han ikke har tid, men nu 
har han snakket om, at han vil gøre 
mere ved det i den kommende sæson. Det 
vil være dejligt,” siger Casper Bork Sø-
rensen.

Men hvad er det så, der for alvor har 
fanget Casper Bork Sørensen?
“Det er følelsen af et godt slag. Jeg er 

vild med den fornemmelse, når jeg føler, 
jeg har ramt bolden, som den skal ram-
mes. Man mærker slet ikke slaget. Sam-
tidig er det noget med, at man hele tiden 
kan finde ting, man kan gøre bedre. 
Meget bedre. Der er hele tiden noget om-
kring drive, lange jern, bunkers og så vi-
dere. Og da jeg godt kan lide at kæmpe 
mod mig selv, så er det perfekt.”

“Da jeg spillede fodbold og også i andre 
sammenhænge, kunne jeg godt have 
svært ved at styre mit temperament. Det 
kan stadig knibe. Men her er der jo kun 
mig selv at skælde ud på. Så får det som 
regel hurtigt en ende,” siger Casper 
Bork Sørensen.

Den kommende sæson bliver hans 
tredje. Alligevel er han allerede nede i 
17,3 i handicap. Det har krævet mas-
ser af træning. Men Caspar Bork Sø-
rensen er ihærdig, hvilket understreges 
af, at sæsonen blev indledt med en tur 
på træningslejr i Tyrkiet sammen med 
træner Jacob Nordestgaard. 
Casper Bork Sørensen vil længere ned 
i handicap i år.

interviews:

Golf erstatter foDbolD
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snEvEJR ER DEn REnE tortur
Når man helst vil spille golf stort set 
hver dag, så er vinterhalvåret forfær-
deligt.
Specielt i år og de to tidligere år, 
hvor banen i Dejbjerg har været luk-
ket på grund af sne på banen.
“Sidste år var den rene tortur. I tre må-
neder kunne vi ikke spille på grund af 
sne. Det var forfærdeligt for mig,”
fortæller Anna Rigmor Pedersen, el-
ler Rigmor som hun bare kaldes.

Rigmor startede i 1993. Men havde 
det stået til hende, var hun startet 
tidligere.
“Jeg havde spillet masser af minigolf, og 
det syntes jeg, var meget sjovt. Jeg cykle-
de mange gange forbi banen her i Dej-
bjerg, og jeg havde i lang tid haft lyst til 
at prøve. Men det var først i 1993, det 
lykkedes mig at overtale min mand til at 
starte sammen med mig. Da vi først 
havde besluttet os, så gik vi direkte hen 
og meldte os ind. Der var ikke noget med 

at prøve det til åbent hus eller sådan no-
get,”  fortæller Rigmor Pedersen.

Hun havde den sorg at miste sin 
mand for nogle år siden. I den situati-
on var hun glad for, at hun havde gol-
fen.
“Man kan sige, at golf blev min medicin. 
Ved at komme i klubben kom jeg ud mel-
lem andre mennesker i stedet for at sidde 
alene hjemme. Og nu spiller jeg fast nog-
le dage i ugen med min gode ven Folke. 
Det er dejligt,” siger Rigmor Pedersen.

Hun spiller ikke for sjov. Handicap er 
flotte 22,5, og det vil hun gerne spille 
op til.
“Jeg er konkurrencemenneske. Jeg hader 
at tabe. Hver gang jeg går på banen, går 
jeg med et ønske om at spille så godt som 
muligt. Jeg konkurrerer både mod andre 
og mod mig selv,” siger den lille spinkle 
ældre dame.

Man spørger selvfølgelig ikke om en 
dames alder. Et lille forsøg gav føl-
gende svar:
“Jeg er født samme år, som den gamle 
Lillebæltsbro blev indviet.”
Med den dåbsattest kan det ikke un-
dre, at klubbens overgang til tidsbe-
stilling gav rynker i panden. Rigmor 
ejer ikke en computer.

”Jeg var meget betænkelig. Men nu er 
jeg meget glad for det. Når jeg er i klub-
ben, booker jeg bare den næste tid eller 
to. Og jeg er så godt inde i det nu, at jeg 
før har hjulpet nogle med at booke. Det 
havde jeg aldrig troet, skulle ske for 
mig.”

”Nu må det godt blive bedre vejr. Sneen 
skal væk, så jeg kan komme ud og spille 
igen. Det glæder jeg mig til,” lød det fra 
Rigmor Pedersen midt i februar.
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Byder velkommen til sæsonen 2012!

Til alle friske golfpiger, der har tid 
og lyst til at spille golf sammen med 
formiddagspigerne hver tirsdag kl. 
9.30 (ingen handicapbegrænsning).
Vi mødes første gang tirsdag den 10. 
april kl. 8.30 til en kop formiddags-
kaffe og en kort orientering om sæ-
sonen 2012. Derefter spiller vi 18 hul-
ler.
Kontingentet for året er uændret 250 
kr., som betales ved tilmelding. Nye 
spillere må gerne deltage et par gange 
uden at betale for at se, om det er no-
get for dem.

Der spilles 18 huller hver tirsdag kl. 
9.30. Vi mødes kl. 9.10, og der træk-
kes scorekort. Vi starter på 6 forskel-
lige huller. Det betyder, at vi er fær-
dige på nogenlunde samme tid, så 
alle, der har lyst, kan få et stykke 
mad og socialt samvær i klubhuset ef-
ter matchen.
I får udleveret et informationshæfte 
“Den Lille Gule”. Den indeholder 
matchprogram plus mange praktiske 
oplysninger. Desuden fortæller den 
om reglerne ved de forskellige mat-
cher.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op 
og bidrage med en god og konstruk-
tiv ånd, så vi kan få mange hyggelige 
timer sammen i det nye år.
Vel mødt til en god sæson.

Mange kærlige hilsener
Hanne Nørgaard Pedersen, Agnethe 
Holst, Birte Frank, Aase Johansen  

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

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

Brugte biler : Nyere brugte biler og ældre brugte biler.

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

Tjek vores hjemmeside for flere informationer:

www.aadum-autoophug.dk



EftERMiDDaGspigER

GODT NYTÅR!
I skrivende stund skinner solen fra en 
skyfri himmel på en utrolig smuk 
sneklædt jord, som er langt at fore-
trække, frem for regn og blæst – men 
mon ikke de fleste golfspillere allige-
vel glæder sig til at se de grønne fair-
ways og greens, samt især fællesskabet 
med venner og veninder omkring 
golfspillet.
Firkløveret vil gerne ønske alle efter-
middagspiger et rigtigt godt og sjovt 
golfnytår, hvor alle må nyde fælles-
skabet i klubben.

Vi vil gerne byde alle velkommen – 
uanset handicap, og håber på, at rig-
tig mange både nye og ”gamle”, mø-
der op til vores opstartsmøde, som er 
den 27. marts kl. 17.00 – ca. 19.00 i 
klubhuset, se nærmere på vores hjem-
meside under klubber i klubben. 
Så – “gamle” – tænk på, hvem du 
eventuelt kender, der kan tænkes, at 
kunne nyde godt af vores fællesskab, 
og inviter hende med.

Da Klub Nyt i år erstattes af et Års-
skrift, som udkommer før sæsonstart, 
vil vores indlæg her handle om kom-
mende sæson, og med hensyn til in-
formationer, kommende resultater, 
vindere o.l., vil vi henvise til efter-
middagspigernes hjemmeside.

Som tidligere oplyst, starter vi den 
27. marts kl. 17.00 i klubhuset. Her 
vil blandt andet blive gennemgået:

• Matchprogrammet
•  Booking via golfbox – uanset boo-

king, skal der som hidtil trækkes 
hold.

• Booking til matcher
• Starttidspunkter
• Stableford/slagspil
•  Matcher – regler omkring start fra 

flere huller.
•  Orientering v/Kurt/Lasse
•  Gennemgang af relevante ændring-

er m.v. 

Der vil blive serveret en kop kaffe/te 
med et stykke brød. 

I år skal vi på besøg både i Trehøje 
og Skærbæk Mølle, det er jo altid 
hyggeligt med disse venskabsklubmat-
cher.
Der arrangeres udflugt til Vejen 
Golfklub søndag den 10. juni, det vil 
være dejligt, hvis rigtig mange kan 
deltage, så sæt X ved denne dag alle-
rede nu.

Også i år arrangeres en “spil med en 
veninde dag”, og det bliver den 22. 
maj. Vi vil forinden arrangere et par 
fælles træninger, så alle kan trygt in-
vitere én eller flere veninder med. Jo 
flere jo bedre, og vi vil forsøge, at det 

bliver en festlig dag for såvel veninder 
som mentorer. For klubben – og det 
vil sige alle medlemmer, er det vigtigt 
at skaffe nye medlemmer.

Vi har fået invitation fra torsdagsher-
rerne til en match den 17. juli, så må 
vi se, om ikke vi kan få “den flotte 
pokal” vristet fra dem igen.
Ellers vil der som hidtil blive spillet 
hver tirsdag, og der er også som hid-
til indlagt forskellige matcher, hvor vi 
til 4 af disse søger matchledere. (afta-
les på opstartsmødet).

Afslutningsmatchen/-festen er fastsat 
til den 6. oktober. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen.

Grete vil som sidste år være kvik på 
tasterne, så vores hjemmeside er op-
dateret, så kig der, der vil være rele-
vante informationer. I er også vel-
kommen til at kontakte én fra firklø-
veret med spørgsmål, ideer, ris og ros.  

Vi glæder os rigtig meget til at se 
rigtig mange til sommerens golfop-
levelser.

Med venlig hilsen
Firkløveret
Kirsten, Grete, Astrid og Henny
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Sammen kan vi gøre en succes endnu større!
Dejbjerg Golf Klub og Vestjylland 
Forsikring har henover vinteren 
samarbejdet omkring et sponsorat. 
Forsikringsselskabet har sat kontan-
ter i udsigt til klubben, hvis klub-
bens medlemmer skiftede forsik-
ringsselskab til det vestjyske. Og det 
tilbud har mange valgt at tage imod.
På billedet ser du exam. assurandør 
Flemming Krog Nielsen og klub-
bens egen Hanne udveksle penge.
Vestjylland Forsikring har lovet at 
holde en “kattelem” åben indtil som-
merferien, hvis du skulle ønske at 
skifte dine “kjøvenhavner-forsikrin-
ger” ud til nogle rigtige vestjyske! 
Det har både du, golfklubben og 
Vestjylland godt af. 
Kontakt Hanne for at høre mere om 
hvordan.

Stærke og sunde principper i den lokale bank
Med en mangeårig stærk forankring i 
Vestjylland har Skjern Bank i genera-
tioner været byens og egnens bank, 
både for erhvervskunder og familier.

I dag er Skjern Bank en moderne, 
selvstændig bank, der drives efter 
sunde, jyske principper – tilpasset de 
mange krav, som stilles til en bank i 
dag. Banken er hjemmehørende i 
Skjern og har fem afdelinger i Syd-
vestjylland – Skjern, Varde, Esbjerg, 
Ribe og Bramming – samt i Hellerup. 
I alt har banken ca. 130 medarbejde-
re. 

De fleste af bankens kunder er natur-
ligvis fra lokalområderne, men ban-
ken har et stigende antal kunder fra 
alle egne af Danmark – kunder som 
også lægger vægt på bankens nøgle-
værdier:

• Handlekraft
• Individuelle
• Nærvær

Tætte og stabile relationer mellem 
kunderne og banken er væsentlige for 
Skjern Bank, så uanset om man bor i 
en af byerne, hvor banken har afde-
linger eller er kunde i bankens 

Fjernservice-afdeling, vil man altid 
være et kendt ansigt i banken – eller 
en kendt stemme i telefonen.

Bankens kunderådgivere har en ind-
gående viden om økonomiske og fi-
nansielle forhold. Desuden har ban-
ken rådgivere, som er specialister i 
investering, pensionsopsparing, bolig-
finansiering og forsikringer.

I Skjern Bank deler man gerne sin vi-
den med kunderne. Man stræber efter 
altid – som engagerede samarbejds-
partnere for kunderne – at finde en 
løsning, der tilgodeser kundernes 
konkrete behov.   

pArTNerScORnER
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Aadum Autoophug er et familiefore-
tagende og har eksisteret siden 1. maj 
1965, hvor Kurt Henriksen og Jørgen 
B. Nielsen startede. Siden har det ud-
viklet sig til en af landets største virk-
somheder for handel med brugte og 
nye reservedele til alle bilmærker 
samt salg af brugte biler.
 
Aadum Autoophug er i dag en mo-
derne virksomhed med 32 medarbej-
dere og ca. 40 mio. kr. i omsætning 
om året. Det ejes af Bjarne Bjørnkjær 
Nielsen og Jane Henriksen Feltheim. 

Vi råder over 20 tdr. land, heraf 
14.500 m2 under tag og har mere end 
100.000 varenumre at holde styr på.
 
Via vort samarbejde med AD-data, 
har vi adgang til over 2.500.000 re-
servedele, hvilket gør, at vore kunder 
straks ved, om vi har den del, der sø-
ges.
 
Vi har mange års erfaring i eksport 
til Norden og det øvrige Europa, 
samt import af nye og brugte ori-
ginaldele.

For fortsat at kunne betjene vore 
kunder optimalt og opfylde myndig-
hedernes miljøkrav, er vi i juni 2006 
blevet ISO 9001 certificeret. Vores la-
ger styres af et moderne lagersty-
ringsprogram, hvor alt er kvalitets-
mærket, så vi kan sikre, at den vare vi 
leverer til dig, lever op til dine for-
ventninger. Vi er endvidere medlem 
af brancheforeningen Dansk Auto 
Genbrug.
 
Vi glæder os til at betjene dig som 
kunde hos Aadum autoophug A/S.

TAMA blev grundlagt i 1970, 
under navnet Tarm Værktøj- 
og Maskinfabrik, hvor vi star-
tede med at lave stanseværktøj 
som underleverandørsarbejde. 
Efter et par år udviklede vi vo-
res egne produkter. Vi startede 
med en almindelig lokketang 
til reparation af biler og derfra 
udviklede vi vores sortiment. 
Danmark var dengang nogle af 
de første til at reparerer biler 
p.g.a. vores afgiftssystem.
Som årene går og eksporten 
stiger ændrede vi navnet til 
TAMA (”TA” fra Tarm og 
”MA” fra Maskinfabrik), idet 
det var næsten umuligt for en 
udlænding at udtale og skrive 
vores navn.
Vores produkter bliver meget 
brugt indenfor aluminiumspro-
filer og tyndpladebearbejdning.  
Vi har vores standard produk-

ter af lokketænger og stanse-
maskiner, men vi laver mange 
specialopgaver, hvor kunden 
kommer med en opgave, som vi 
så finder en løsning på. Alle 
vores produkter fremstiller vi 
selv, og de bliver produceret i 
Tarm.
Gennem tiden har vi udviklet 
mange forskellige ting, f.eks. en 
tang til udvidelse af plastikvar-
merør som skulle lægges i tyske 
fodboldbaner, så der kan spilles 
året rundt.
Vi sælger en del tænger til 
England, som bl.a. bruges til 
reparation af veteranbiler. Vo-
res største kunde indenfor tæn-
ger er Würth, Tyskland som 
sælger vores tænger worldwide. 
Vi har bl.a. også leveret en ma-
skine med værktøj til Tyskland, 
som skulle bruges til at stanse 
små stykker hud, til brug af 

DNA test, maskiner til stans-
ning af huller i urner og et 
stort anlæg med 95 maskiner til 
Saudi-Arabien, til fremstilling 
af aluminiumsstiger. Anlægget 
skulle erstatte 30 indiske arbej-
dere, som stod og borede alle 
hullerne selv. Vi har også ud-
viklet en maskine til nitning af 
håndtag i stegepander. Der er 
stort set ikke en opgave vi ikke 
har været involveret i, selvom vi 
er en mindre virksomhed.
Vi eksporterer ca. 80% af vores 
produkter til 40 forskellige lan-
de, så bl.a. derfor deltager vi på 
mange messer rundt i Europa, 
hvor kontakter knyttes. Vi har 
derudover en agent i England 
og Tyskland samt forhandlere i 
mange lande.
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www.landbobanken.dk

Der er drive i os. Få værdifuld rådgivning, 
der bringer din økonomi under par.
Ring og få en snak om golf 
og økonomi.
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tRænERSTAbeN

Vi udvider trænerstaben i 
Dejbjerg Golf Klub
I 2012 bliver jeres trænerstab udvidet 
med 100% i Dejbjerg Golf Klub. Ni-
colas Bay Jensen starter som PGA 
trænerelev i Dejbjerg Golf Klub. Ni-
colas er 18 år og en rigtig dygtig gol-
fer med hcp 0,5. Mine forventninger 
til Nicolas er meget høje, jeg er sik-
ker på, at vi har fået Danmarks bed-
ste golftrænerelev, og jeg er meget 
glad for, at han valgte netop at kom-
me i lære hos mig. Det eneste pro-
blem er, at jeg virkelig er nødt til at 
komme på træningsbanen for ikke at 
tabe til ham hver gang. Nicolas kom-
mer oprindeligt fra Bornholm, men 
har de sidste 3 år boet i London. Jeg 
håber, I vil tage godt imod Nicolas.

Kurser
Der vil i år igen være flere kurser at 
vælge i mellem. Hold øje med www.
SvingDoktor.dk, der vil du kunne se, 
hvad der bliver tilbudt, og hvordan du 
tilmelder dig. Der vil både være en 
dagskurser og kurser, der tages i en 
sammenhæng.

Booking af tider
Vi får i 2012 nyt bookingsystem. Det 
kommer til at foregå online på siden 

www.123booking.dk. Vejledning til 
booking af lektioner vil kunne ses på 
www.svingdoktor.dk.

Lav dit eget Kursus
Er I to eller flere, der gerne vil lave 
et forløb med træning, så kontakt mig 
for muligheden for at få skræddersyet 
et træningsforløb.

SommerGolfskole
Der vil også i år være sommergolf-
skoler i 2012. Sommergolfskole er et 
kursus, der kører over flere dage. 
Golfskolerne bliver solgt hurtigt, så 
hold øje med skolerne på hjemmesid-
en.

TPI
Vil du gerne vide, om din krop kan 
svinge køllen rigtigt, eller vil du ger-
ne vide, hvordan du skal svinge med 
den krop, du har, så er en TPI lekti-
on vejen frem. I en TPI lektion får 
du en videoanalyse af dit sving, en 
kropstest og et fysisk træningspro-
gram lavet til dit golfsving.
Vi håber at se dig på træningsbanen.

Med venlig hilsen
Nicolas & Jacob

Nicolas Bay Jensen

Jeg er 18 år og bornholmer og skal 
starte som trænerelev hos Jacob i år. 
Jeg har boet de sidste 3 år i England 
og har taget en 3 årig sports uddan-
nelse. Jeg er meget sportsinteresseret 
og udover at have spillet golf i 9 år, 
har jeg også spillet fodbold, badmin-
ton og håndbold.

I England har jeg spillet for Hert-
fordshire amtshold, som vandt det en-
gelske mesterskab og for min klub 
har jeg være med til at spille holdet 
op til 1. division fra 3. division.

Jeg glæder mig til at komme til Dej-
bjerg og hilse på jer alle sammen.
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Feather and Fibre Industry

Industrivej 1, DK-6940 Lem St., 

Denmark

Tlf. (+45) 97 34 13 11 (3 lines)

Fax (+45) 97 34 20 50

E-mail: soems@image.dk

www.soems.dk

Kvalitet   –   Garanti   –   Service



SHOppeNS kLuMMe

Wedges – proernes hemmelighed!
Kigger du i en proes bag, så er der 
en del der ikke er som i den almin-
delig golfers bag. Hvis vi lavede et 
bytte, så proen kom ud med en ama-
tørs bag, ville proen på mange om-
råder kunne klare sig ok rundt med 
amatørens udstyr. Der hvor proen 
ville komme mest i problemer vil 
helt bestemt være i det korte spil. 
Proen er nemlig vandt til forskellige 
wedges. I din bag er der højst sand-
synlig to wedges en sandwedges og 
en pitchingwedges. Disse to kan 
suppleres med en gap wedge og en 
lobwedge. 
Wedges laves i mange forskellige 
lofts. De meste almindelige er 
 
•  Pitching wedge 44-48 grader. 

(PW)
• Gapwedge 48-54 grader. (GW)
• Sandwedge 54-58. (SW)
• Lobwedge 58-64 grader. (PW)
 
Hvis man har en standard PW og 
en standard SW, så er der altså ca. 

10 grader mellem disse to. Det er ri-
melig meget, når man tænker på, at 
de fleste golfslag slås fra 100 meter 
og ind og det er her flere wedges 
kan gøre en stor forskel.
En af min ynglings opgaver er “Tæl 
alle dine slag fra under 100 meter og 
ind”. De fleste elever bliver overra-
sket, når de opdager at over 60% af 
deres slag ligger her. Kigger man 
bagefter på hvor mange procent af 
ens udstyr der passer på slag under 
100 meter, så bliver man bekymret. 
For mange golfere er der kun putte-
ren, SW, PW og måske 9 jernet der 
slår under 100 meter, længde er selv-
følgelig forskelligt fra golfer til gol-
fer, men der er ikke mange, der kun 
har 3 jern til slagene under 100 me-
ter. Jo flere muligheder jo nemmere 
bliver det.
En god wedge koster fra 499 kr. – 
1.399 kr. de findes med forskellige 
skafter, gripstørrelse og det vigtigste 
er at få det rigtige bounce. Bounce 
er udformningen af bagside af køller 

hovedet. Bouncen spiller en kæmpe 
rolle i et wedge slag, og det er derfor 
utrolig vigtigt at du får en bounce 
der passer til netop dig. Kig i shop-
pen og få en snak om wedges og 
hvad de kan gøre for dig.
 
vi forhandler følgende wedges i 
golfstore Dejbjerg. 
 
• Callaway
• Titleist Vokey
• Wilson
• Black Owl
• Taylor made 
 
Åbningstider: 
Mandag lukket. 
Tirsdag – fredag 10.00-12.00  
og 13.00- 18.00
Weekend og helligdage 09.00-15.00

dejbjerg@svingdoktor.dk 
Tlf.  9735 3644  
www.SvingDoktor.dk
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Tekst top
Tekst midt
Tekst bund
Tekst logo
Tekst billede

Kan jeg tale
med banken, når
børnene sover?

Hos os kan du
Vi er klar på telefonen 70 123 456 døgnet rundt.

Se f lere fordele på danskebank.dk/fordele.



TORSDAGSherrer
Skønt Torsdagsherrerne lige nu offi-
cielt er gået i hi, trodser ikke desto 
mindre en større, standhaftig grup-
pe vind og vejr og spiller ufortrø-
dent golf på højt niveau hver torsdag 
hele vinteren igennem. 
Formiddagsholdet afslutter gerne 
runden med en gang pølser med 
brød, der indtages medens tidens 
store og små begivenheder omhyg-
geligt bliver vendt. 

Vores mangeårige formand Chr. 
Jensen har nu valgt at lægge sine 
kræfter i Old Boys klubben. Et stort 
tab for torsdagsherrerne, men en 
kæmpe gevinst for de gamle drenge. 
Heldigvis har Christian lovet stadig 
at hjælpe os fra sidelinjen, og hans, 
Margits og Ellas traditionsrige jule-
frokost i Astrup, hvor herrernes 
mange andre talenter udfolder sig 
smukt, er til beroligelse for alle ikke 
berørt af skiftet. 

Vi håber, at den kommende sæson vil 
byde på mindst ligeså mange gode 
oplevelser som den forrige, og at det 
fine sociale sammenhold også må 
komme nye Torsdagsherrer til del. 
Vi er en stor klub i klubben med et 
konstant medlemstal på omkring 170 
og især den sidste torsdag i hver må-
ned, hvor vi har månedsmatch med 
efterfølgende spisning, fylder vi dej-
ligt meget på banen og i restauranten. 

Formiddagsherrerne, der ofte går ud 
omkring 50 mand, og som måske 
mest af sind er en ungdomsklub, næ-
rer stadig et lønligt håb om underti-
den at kunne starte på forni. Indtil 
videre må vi, til skade for fællesska-
bet, dele os i to hold, kl. 8 og kl. 9 
og en runde, der både kan starte og 
slutte ved hul 13, kan for nogle være 
opslidende lang. 
Udenforstående kunne måske fristes 
til at indvende, at mere motion i 

dagligdagen kunne gøre undervær-
ker, men med vores datering slår det 
næppe til. 

Vi ser frem til i 2012 igen at skulle 
spille matcher mod Holstebro og 
Struer, som vi begge vandt over sid-
ste år, og i juli skal formkurven ger-
ne være helt i top, når den vigtige 
match mod vore lokale Tirsdagspig-
er afvikles. 

Datoerne for de forskellige arrange-
menter kan ses på Torsdagsherrernes 
hjemmeside under Klubber i klubben.

Endvidere håber vi sammen med 
Old Boys klubben at kunne få plads 
til et par hyggelige udflugter med 
damer i løbet af sæsonen, og vi øn-
sker for alle i Dejbjerg Golf Klub en 
fornøjelig og udbytterig sæson. 

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

Enhver forretning  
kan forbedres

Nye veje til vækst
Start med et møde

pwc.dk

00
82

11

Med Skjern Bank er hole-in-one også muligt

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

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



støt vOre SpONSOrer 
– de støtter os

18 hullers banen
Advokatfirmaet johansen & bliddal
Agerbo gruppen
Carl C. A/S
garant Tæpper
gopo A/S
gunnar guldbrand A/S
Hansen & Larsen A/S
Højmark rejser
j. M. jensen i/S
Lauge bonde ApS.
Myrups guld & Sølv og Optik
partner revision
pWC
ringkjøbing Landbobank A/S
Skjern udestuer
Søms A/S
vestjylland Forsikring gS
vestjyskbANk A/S
vp industries 
Aadum Autoophug A/S

Pay & play banen
Design Solutions
Lindvig vvS
Malerfirma Flemming Andersen ApS
Skjern boligmontering A/S
Skjern installationsforretning
Tandlægerne Obling

Annonce i baneguide
guldsmed johnsen
Hotel Fjordgården
Søms A/S
vestjyllands Andel
Westergårds Hotel

Turneringssponsorer
bravo Tours
Carlsberg
golfstore Dejbjerg
Mr Thomsen
ringkjøbing Landbobank A/S
rofi-Centret
Skjern bank A/S
Sydbank A/S
Tama ApS.
vestjyskbANk A/S

Andet
Arte glasbyg ApS.
boligCenter vestjylland
Cara-b
egvad radio & Tv
esperanto vine A/S
excellent Wine
golfgården restaurant
Hydra-grene A/S
Højmark el ApS.
Lg Company
Nybolig Skjern & Tarm
Nykredit
p. grene A/S
ringkjøbing Landbobank A/S
rofi-Centret
Skjern bank A/S
Skjern Serigrafi
Slagter kirkeby
Sparinvest
Stauning Whiskey
Stensbo Huse ApS.
Strandbygaard grafisk
vestjydsk industrilakering
vestjyskbANk A/S

Annonce i Årsskrift
Acacia
Advokatfirmaet bjarne e. bødtker
Advokatfirmaet johansen & bliddal
Cara-b
Carlsberg
Chr. C. grene
Danske bank
Design Solutions
Dækcenter
Hansen & Larsen A/S
ide biler Skjern
kC West
kirk Larsen & Ascanius
Lauge bonde ApS.
Lindvig vvS
Nybolig
Nykredit
partner revision
pWC
ringkjøbing Landbobank A/S
Skjern bank A/S
STArk
Strandbygaard grafisk A/S
Søms A/S
Tandlægerne Obling
vestjylland Forsikring gS
vestjysk Autodele
vestjyskbANk A/S
vp industries
Aadum Autoophug
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scan-line  interiør  a/s
nørregade  2

DK - 6950   ringkøbing
tel +45  97 32 45 44

w    w    w. designsolutions . dk

 indretning  -  interiør  -  design

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

Baneservice:
Bent Georg Jensen, Børge Østergaard Hansen,  
Jacob Faartoft, Jens Erik Nørskov, Johs. Bæk, 
Johs. B. Stampe, Jørgen S. Sørensen, Kurt Dalgaard,  
Peter Sørensen, Preben Vils Pedersen,  
Rolf Werner Christensen, Søren Jespersen

Baneudvalg:
Jens Peder Jespersen (formand), Jacob Nordestgaard,  
Knud Erik Bollerup, Kurt Nygaard Pedersen,  
Lars Elkjær Nielsen, Peder Bro Iversen, Aage Daugaard

Begynderudvalg:
Vagn Krogsgaard (formand), Anne Grethe Nielsen,  
Bjarne Häggqvist, Carlo Jensen, Elly Kjærgaard,  
Else Marie Tang Jensen, Emma L. Jensen,  
Hans Peter Jensen, Inger Vestergaard, Jens Horsted,  
Johs. Bæk, Jørgen Lauritsen, Kristian Kjærgaard,  
Ruth Bæk, Vibeke Horn Lauritsen

Bladudvalg:
Rikke L. Omme (formand), Hanne Häggqvist

Handicapudvalg:
Viggo Nielsen (formand), Hanne Häggqvist

Husudvalg:
Bjarne Häggqvist, Grete Christensen, Hanne Häggqvist, 
Hanne Krogsgaard, Inge Møller, Karen Bollerup,  
Margit Jensen, Ole Møller, Rolf Werner Christensen

Juniorudvalg:
Claus Trudsøe Larsen (formand), Aksel Lægsgaard,  
Anne Mette Obling, Brian Vassard, Jacob Nordestgaard, 
Kim Olesen, Mogens Andersen, Palle Ringtved,  
René Ørskov, Susanne Frank

PR- og sponsorudvalg:
Mads Møller (formand), Hanne Häggqvist,  
Poul Ernst Vestergaard, Villy Svinth

Sportsudvalg:
Claus Trudsøe Larsen (formand), Emil Staulund Larsen, 
Jacob Nordestgaard, Per Strandbygaard,  
Torben Gregersen

Turneringsudvalg:
Rikke L. Omme (formand), Anette Black,  
Bjarne Häggqvist, Bjarne G. Hansen, Chris Black,  
Else Knudsen, Else Marie Lund, Kaj Møller Jensen,  
Keld Jensen, Mads Astrup, Mads Møller,  
Poul Erik V. Knudsen, Tinne Jensen, Vagn Jørgensen

Formiddagspigerne:
Agnete Holst, Birte Frank, Hanne Nørgaard Pedersen, 
Aase Johansen

Eftermiddagspigerne:
Astrid Klynge, Grete Christensen, Henny Kongensholm, 
Kirsten Simonsen

Old Boys:
Chr. Jensen, Jørgen S. Sørensen

Torsdagsherrer:
Bent Georg Jensen, Dan Lind Hansen, Poul Rasmussen, 
Thomas Kongsted
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Med visionen om at være den mest attraktive samar-

bejdspartner har vi hos vestjyskBANK udstukket en 

stram kurs: vi skal være den mest attraktive, økonomiske 

samarbejdspartner for dig. 

Vores værdier NÆRVÆR, KOMPETENCE og DYNAMIK 

efterleves i alt, hvad vi gør. Det giver sikkerhed for alle 

de personer og virksomheder, der hver dag viser os tillid 

ved at være kunder hos os.  

Som en attraktiv samarbejdspartner for såvel vores private 

kunder som områdets erhvervs- og foreningsliv, prioriterer 

vi det lokale engagement højt, og bidrager herved til et 

fortsat stærkt og aktivt Vestjylland.

Det handler om mennesker
www.vestjyskbank.dk
www.riba.dk

vestjyskBANK

vestjyskBANK · Torvet 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 99 75 32 00

vestjyskBANK har fokus på gensidig loyalitet

Et samarbejde 
   til glæde for alle


