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BESTYRELSENSEN

Letagervej 1 · 6900 Skjern
Tlf. 9735 0009

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

Daglig leder:
Hanne Häggqvist
Tlf. 9735 0009

Greenkeeper:
Knud Erik Bollerup
Tlf. 9735 4256

Restaurant:
Fru Madsen
Tlf. 9712 4200

Træner:
Johnny Streit
Tlf. 3071 9883
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BESTYRELSEN
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Dejbjerg Golf Klub ser med glæde til-
bage på sidste sæson, hvor vi med suc-
ces kunne sige go´dag og velkommen til 
mere end 100 nye medlemmer.
Det giver ”blod på tanden”, hvad angår 
fremtiden, men også en klar forpligtig-
else til, at vi som klub tager godt imod 
vore nye golfspillere, så de får den nød-
vendige følelse af det fællesskab og det 
klubliv, alle vi andre føler os som en del 
af.

Nye tider – nye krav
Op til den kommende sæson har vi haft 
visse udfordringer, men bestyrelsen har 
brugt vinteren på at forberede sig ud fra 
princippet ”Nye tider – nye krav”.
Med baggrund i den kendsgerning, at vi 
skulle finde en ny PRO, har vi benyttet 
lejligheden til først at drøfte og senere 
besluttet at ansætte vores nye PRO med 
den primære opgave at træne og under-
vise og i stedet lade klubben selv stå 
med ansvaret for shoppen.

Til den første del, træning og undervis-
ning, har vi ansat Johnny Streit, der 
kommer med mere end 20 års erfaring 
som PRO, og en lang golfuddannelse 
bag sig.

Johnny vil tage sig af træning for samt-
lige grupper samt undervisning såvel i 
grupper som individuelt. Vi ser ikke 
mindst frem til nye tiltag på begynder-
siden, hvor der kan forventes ”hjælp” i 
form af såvel holdtræning, turbohold og 
naturligvis individuelle forløb.
Johnny vil i perioden fra 1. april – 31. 
oktober som udgangspunkt være i klub-
ben 5 dage ugentlig, hvilket vil sige mu-
lighed for undervisning tirsdag, onsdag 
og torsdag samt lørdag og søndag.

Om dette og meget mere kan I holde jer 
orienteret ved at gøre brug af GOLF-
BOX.DK  og klubbens hjemmeside 
DEJBJERGGK.DK. 

Vi vover den påstand, at I fremover, 
kan bestille/afbestille alt, hvad I har 
behov for rent golfmæssigt, ved hjælp 
af disse to adresser. Men skulle I have 
behov for mere information, vil 
I altid kunne henvende jer til såvel 
Johnny Streit som Hanne Häggqvist 
på kontoret.

Og hva´ så med Shoppen?
Tja, den klarer vi selv, idet klubben har 
indgået aftale med Golfshop Ikast, om 
at servicere vores shop med varer, hvor-
efter vi selv skal forestå bemanding og 
salg.
Det betyder, at vi i sæsonen agter at 
holde shoppen helt åben alle ugens dage 
i tidsrummet 12.00 – 14.00, samt umid-
delbar før og efter alle relevante golfar-
rangementer og turneringer.
Herudover vil I - ved at trykke på en 
knap ved shoppens fordør - kunne til-
kalde personale uden for den annonce-
rede tid, hvilket i realiteten betyder, at 
vi fremover kan blive betjent i tidsrum-
met 9.00 – 17.00.
Hvad angår udbud af varer, vil vi ikke 
fylde butikken helt så meget som set 
tidligere, men aftalen med Golfshop 
Ikast bevirker, at vi hurtigt kan skifte 
ud i sortiment og fremskaffe evt. øn-
sker, shoppen ikke kan klare øjeblikke-
ligt.
Dejbjerg Golf Klub ser med forventning 
frem til den nye ordning og glæder sig 
til en forhåbentlig god omsætning, der 
fremover også kommer klubben til 
gode.

... fortsætter på side 4
 ➘

SÅ ER VI 
KLAR IGEN…
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Restauranten
Vi har også fået ny forpagter i restau-
ranten, nemlig Fru Madsen.
Vi kan byde velkommen til en erfaren 
familie på området, idet de har to års 
erfaring fra et lignende job i Ikast og 
som følge heraf ved lidt om, hvad vi 
golfspillere har behov for i 3. halvleg.
Vi kan forvente et forpagterpar, der står 
klar ved alle planlagte arrangementer, 
samt fleksibel servicering, når runden 
eller træningen er overstået. Skulle no-
gen vove sig ud i spillets glæder i et 
elendigt vejr er opfordringen, at I forind-
en henvender jer i restauranten, så man 
her kan forberede evt. bestillinger.
Dejbjerg Golf Klub ser frem til et spænd-
ende samarbejde, hvor I kan følge med i 
nye tiltag på såvel Golfbox som hjem-
mesiden, samt naturligvis i restauranten.

Tiltag 
Et af de nye tiltag bliver, at vi fremover 
ændrer vores frivillige trop, der har op-
syn med bane og brugere af banen fra 
at være banekontrol til at være baneser-
vice, hvilket blandt andet kommer til 
udtryk ved, at de i deres færden på ba-
nen fremover medbringer forfriskninger, 
som kan købes for at slukke såvel tørst 
som sult.

En anden fornyelse til brug for vore 
greenfeegæster er indkøbet af vores nye 
PRObox. En ny lov i kongeriget betyder, 

at man fremover ikke må lade en kort-
terminal stå ubemandet, hvilket har 
nødvendiggjort købet af vores nye ma-
skine. Det er en investering, der gerne 
skulle tjene sig selv hjem, idet den dels 
sparer for en hel del administration og 
dels fjerner kontanter fra systemet, idet 
den kun kan betjenes via dankort, 
visakort o.s.v.
Der bliver etableret den nødvendige vej-
ledning ved maskinen, men evt. start-
problemer vil naturligvis kunne elimi-
neres ved henvendelse til kontorets per-
sonale, som jo befinder sig lige i 
nærheden.

Med ansættelsen af vores nye PRO, 
Johnny Streit, har vi samtidig fået fat i 
lidt af en IT-nørd, hvilket bekommer 
Sponsorudvalget godt, idet man her har 
planer om at inddrage hjemmesiden som 
forbedret promovering af vore sponso-
rer. Det kræver en redigering og forny-
else af hjemmesiden, en opgave som 
fremover vil blive varetaget af Johnny.

Nye medlemmer 
I klubbens bestræbelser på at finde nye 
potentielle medlemmer appellerer vi 
endnu engang til alle klubbens spillere, 
der i sidste sæson ydede en fornem ind-
sats med at invitere og inddrage venner 
eller bekendte, der kunne tænke sig at 
forsøge sig i golfspillets verden.
Fra klubbens side følges der op på de 

sidste års succes med firmagolf, lige-
som ”spil golf med en ven” også vil 
være på programmet.
Vi gentager desuden muligheden for, at 
I kan få et gratis gæstekort til brug på 
Pay and Playbanen, så I kan invitere en 
interesseret gæst til en gratis oplevelse.
Til sidst skal nævnes Golfens Dag, som 
i år bliver d. 27. april. Her har vi for-
håbning om lige så stor søgning, som 
sidste år, hvilket jo var en enorm suc-
ces.

Og til alle nye eller relativt nye spillere 
blot denne hilsen med tilbud om, at vi i 
samarbejde med vores PRO vil tage ini-
tiativ til kurser i et forsøg på at hjælpe 
jer i gang så godt som muligt.
Vil I vide mere eller i det hele taget føl-
ge med i klubbens liv og virke, så sker 
det ved at klikke ind på www.dej-
bjerggk.dk og/eller www.golfbox.dk

GO´ FORNØJELSE 
OG GO´ SÆSON

Viggo Nielsen
Fmd. Dejbjerg Golf Klub
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I Skjern Bank
er dine planer og 
ønsker altid 
i centrum

Banktorvet 3 • Skjern • skjernbank.dk • 9682 1333

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

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

Michael Christensen
Privatrådgiver
Tlf. 9682 1323



OVERSIGT
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Svanemærket trykkeri 5

41
-7

51 PEFC/09-31-033

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Vi kan også tilbyde CO2  
neutraliserede tryksager

Vi producerer tryksager
med omtanke

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

» Vi ønsker, at vores miljøpolitik skal 
være en central del af vores  
virksomhedsgrundlag i fremtiden«



Bestyrelsen:
Viggo Nielsen (formand), Jens Peder Jespersen, Jytte W. Han-
sen, Mads Møller, Peder Bro Iversen, Rikke L. Omme, Vagn 
Krogsgaard, suppleant Bent Byskov

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

Baneservice:
Bent Georg Jensen, Børge Østergaard Hansen, Finn Vesterga-
ard, Jacob Faartoft, Jens Erik Nørskov, Johs. bæk, Jørgen 
Wagener, Leif L. Jensen, Peter Sørensen, Preben Vils Peder-
sen, Rolf Werner Christensen, Søren Jespersen

Baneudvalg:
Jens Peder Jespersen (formand), Johnny Streit, Knud Erik 
Bollerup, Kurt Nygaard Pedersen, Lars Elkjær Nielsen, Laura 
Tang Madsen, Peder Bro Iversen, Aage Daugaard

Begynderudvalg:
Vagn Krogsgaard (formand), Anne Grethe Nielsen, Bjarne 
Häggqvist, Bjarne G. Hansen, Carlo Jensen, Elly Kjærgaard, 
Else Marie Tang Jensen, Emma L. Jensen, Hans Peter Jensen, 
Inger Vestergaard, Inger Marie Andersen, Jørgen Lauritsen, 
Kaj Gynthe Nielsen, Knud Stenbæk Nielsen, Svend Larsen, 
Vibeke Horn Lauritsen

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

Handicapudvalg:
Viggo Nielsen (formand), Hanne Häggqvist

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

Juniorudvalg:
Peder Bro Iversen (formand), Anne Mette Obling, Birgitte 
Ostersen, Brian Vassard, Jimmi Elley Graversen, Johnny 
Streit, Jørgen Bro Lauridsen, Keld Hviid Møller, Lilian 
Svinth, Per Strandbygaard, Sara Jensen

PR- og sponsorudvalg:
Mads Møller (formand), Bent Byskov, Hanne Häggqvist,  
Rikke L. Omme, Villy Svinth

Sportsudvalg:
Peder Bro Iversen (formand), Caspar Bork Sørensen, Johnny 
Streit, Kim Olesen, Thomas R. Simonsen

Turneringsudvalg:
Rikke L. Omme (formand), Anette Black, Bjarne Häggqvist, 
Chris Black, Else Marie Lund, Frits Christensen, John Spliid 
Frederiksen, Lone Wulff Larsen, Mads Astrup, Mads Møller, 
Tinne Jensen, Vagn Jørgensen

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

Eftermiddagspigerne:
Astrid Klynge, Else Kjærgaard Kristiansen, Kirsten Simon-
sen, Solveig Mahler

Old Boys:
Chr. Jensen, Jørgen S. Sørensen

Torsdagsherrer:
Bent Georg Jensen, Dan Lind Hansen, Poul Rasmussen,  
Thomas Kongsted

OVERSIGTOVERSIGTOVERSIGTUDVALGS-
OVERSIGT
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PIN
K CUP

JØRGEN OBLING

ANNE METTE OBLING

HELLE BERSANG

TANDPLEJER ULLA STORM

TANDPLEJER LINDA KILDEGAARD

BREDGADE 36
6900 SKJERN

TLF. 97 35 22 88

JØRGEN OBLING

ANNE METTE OBLING

HELLE BERSANG

TANDPLEJER ULLA STORM

TANDPLEJER LINDA KILDEGAARD

BREDGADE 36
6900 SKJERN

TLF. 97 35 22 88

For 12. gang arrangeres den landsdæk-
kende turnering Pink Cup, og for 12. 
gang deltager Dejbjerg Golf Klub. Tur-
neringen er Danmarks største turnering 
for kvinder, og sidste år deltog 120 
klubber fordelt på hele danmarkskortet. 

Det er Kræftens Bekæmpelse, som står 
for den landsdækkende turnering, og 
formålet er at indsamle flest mulige 
penge til brystkræftsagen, dels til forsk-
ning og dels til støtte til patienter og de-
res pårørende. De enkelte klubber ar-
rangerer selv turneringen lokalt, og de 2 
bedste spillere fra hver klub får mulig-
hed for at deltage i en landsturnering.

Sidste år havde vi sat som mål at runde 
en halv million kr. indsamlet gennem 
de år, vi har deltaget. Målet blev nået 
pænt med de 71.100 kr. vi fik indsamlet 
i 2013, så vi er nu oppe på i alt 509.700 
kr. indsamlet totalt gennem årene.

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 indsam-
lingskontoen.

Det håber vi også 
der bliver mulig-
hed for i år,  
når vi spiller 

Vi vil muligvis ar-
rangere en Pink 

Cup turnering kun får herrer, såfremt 
der er tilslutning fra Dejbjergs herrer, så 
følg med på Dejbjerg Golf Klubs hjem-
meside, når der foreligger nyt om sagen.

PINK CUP 
Udvalget

PINK CUP TURNERINGEN 
i Dejbjerg Golf Klub  
TIRSDAG DEN 17. JUNI



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

Vi holder opstartsmøde 
lørdag den 5. april  
kl. 10.00 i klubhuset. 
Alle børn mellem 5 og 
18 år er velkommen til 
at komme, og høre om 
hvad der skal ske i løbet 
af 2014. Vi fortæller om 
de forskellige turneringer 
vi deltager i og andre ar-
rangementer i løbet af året.

Træningen
Som junior i Dejbjerg Golf Klub kan du 
få gratis træning en gang om ugen. Træ-
ningstiderne kan du se på dejbjerg.dk 
under junior. Træningen bliver varetaget 
af vores nye træner Johnny Streit. Træ-
ningen er delt op i forskellige niveauer 
og efter køn. Træningen kører fra den 
10. april – 28. juni og igen fra den 7. 
august – 25. september.

Juniorlejr
Igen i år forsætter vi med successen og 
gentager juniorlejren. Datoer kommer 
senere, men en juniorlejr er med garanti 
sjov. Vi sover i telt på banen, spiller nat-
golf med lysbolde, hygger med hinand-
en, ser video og spiller masser af golf. 
Hold godt øje med hjemmesiden.

Forældrehjælp
Du behøver sådan set ikke være foræl-
dre for at få lov til at hjælpe i juniorud-
valget, vi kan altid bruge en hånd til 
små ad hoc opgaver. Derfor vil det være 
rigtig rart, at høre fra dig, hvis du har 
lyst til at hjælpe med at bage en kage, 
lave saftevand, hjælpe til turneringer el-
ler noget helt andet.

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

Støt junior-
afdelingen
Igen i år sælger vi de popu-
lære partnerpakker. Noget 
for noget princippet, er gæl-
dende i partnerpakkerne. 
Du betaler 3.000 kr. plus 
moms, hvor hele beløbet går 
til juniorerne i Dejbjerg. 
Ved køb af en pakke får du 
10 greenfee billetter til Dej-
bjerg Golf Klub eller 20  
greenfee billetter til pay and 
play banen. Derudover 2 
billetter til afslutningsmatch 
og selvfølgelig eksponering 

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

Nye medlemmer
Vi optager meget gerne nye juniormed-
lemmer i klubben. Derfor må du meget 
gerne tage en ven med til træning, så 
kan I prøve det og se om I også synes 
golf er helt fantastisk. 
Du kan altid gå til Hanne på kontoret, 
eller Johnny i shoppen, og høre mere 
om mulighederne for at blive junior i 
Dejbjerg Golf Klub.

JUNIOR- 
OPSTARTSMØDE
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GROUP AUTO UNION

DANMARK

Tlf. 75 21 09 00
Fax 75 21 10 09

Murervej 15 · Box 77
6800 Varde

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

6880 Tarm

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

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

Din leverandør af værktøj og reservedele

Så står en ny golfsæson 
for døren, og vi glæder 
os til at byde nye folk 
velkommen i klubben. 
Sidste år var et fanta-
stisk år, hvor vi fik over 
100 nye medlemmer.  
Vi håber 2014  
bliver lige så god.

Proceduren for, hvordan man kommer i 
gang, er nærmere beskrevet i informati-
onsfolderen, “Velkommen i Dejbjerg 
Golf Klub”, som alle prøvemedlemmer 
får tilsendt ved prøvemedlemsskabets 
begyndelse.
Yderligere oplysninger ved klubbens se-
kretariat. 

Vi afholder følgende  
gæstearrangementer:
GOLFENS DAG:  
Søndag den 27. april - en særlig dag, 
hvor der er oplevelser for hele familien.
SPIL GOLF MED EN VEN: 
30. april, 28. maj, 25. juni, 27. august, 
24. september
 
Begynder-
bagmærke: 
Når man har tegnet sit begyndermed-
lemsskab, får man udleveret et begynd-
erbagmærke, som skal bæres synligt på 
udstyret.
Før man rigtig kan komme i gang med 
at spille golf - dvs. på den store bane, 
skal begynderbagmærket udskiftes med 
et hvidt bagmærke. Dette sker, når golf-
skolen er afsluttet.

Det hvide bagmærke  
udleveres af begynder-
udvalget når følgende  
er gennemført:

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 begynder-

matcher på stor bane.
6.  Opnået 10 point  

i én begyndermatch  
på stor bane.
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TILBUD
TIL SENIORSPILLERE
Start 
dato

Prøve-
medl.
skab

Indskud 3 mdr. 
kont.

2 mdr. 
kont.

1 mdr. 
kont. I alt Rabat Tilbud

01.04. 1.200 2.100 1.299   4.599 2.100 2.499

01.05 1.200 2.100 866 4.166 2.100 2.066

01.06. 1.200 2.100   433 3.733 2.100 1.633

01.07. 1.200 2.100    3.300 2.100 1.200

01.08. 1.200 2.100    3.300 2.100 1.200

01.09. 1.200 2.100    3.300 2.100 1.200

Vi arrangerer begyndermatcher hver 
anden onsdag, og i juni hver onsdag.  
Industriferien er undtaget. Første match 
afvikles onsdag den 9. april. Den sidste 
afvikles lørdag den 27. september, hvor 
sæsonen afsluttes med match om efter-
middagen og spisning om aftenen (ar-
rangementets indhold tilpasses deltager-
antallet).
Alt aktuelt er på opslagstavlen i kæld-
eren.

Følgesvende: 
Vi har rigtig god erfaring 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 følgesvend. I god tid før 
hver begyndermatch bliver der ophængt 
en tilmeldingsliste for følgesvende. Det 
er en god oplevelse, og vi siger tak til, - 
både på forhånd og efter kaninmatchen.
 
Hovedregel for hvem der kan 
deltage begyndermatcher: 
Har man opnået et handicap på 37 og 
derunder før sæsonen slutter - altså senest 
ved årets sidste begyndermatch, kan man 
ikke længere deltage I begyndermatcher.
Men!! +HCP 37!! – uanset hvor man-
ge år du har været medlem, er du 
velkommen til at skrive dig på delta-
gerlisten, og hvis der er plads, kan

Årets resultat 2013
Den dame der er gået længst ned i 
HCP det første år – Skjødes pokal:
Lis R. Nørbygaard, HCP 45

Den herre der er gået længst ned i 
HCP det første år – Hannes pokal:
Mads Tang Visgaard, HCP 18,5 

Årets kanin: 
Mette Nielsen

Vigtigt!!! Alle medlemmer kan uden 
betaling invitere venner og bekendte 
med på pay and play – banen, mod først 
at afhente et greenfeekort på kontoret 
(må gerne afhentes i god tid før, hvis 
man ønsker at gå runden om aftenen el-
ler i weekenden). Vi er meget interesse-
ret i at få din nabo, familiemedlem eller 
arbejdskammerat som medlem, og du er 
den, som allerbedst kan skabe kontak-
ten.
Gør en indsats her, og du gør en kæmpe 
indsats for klubben – også til glæde for 
dig selv. I 2013 blev der her gjort en 
stor indsats fra medlemmerne.

Vi håber, at vi får en rigtig god og for-
nøjelig sæson. Vi glæder os til møde 
alle jer fra sidste år og til at byde vel-
kommen til alle de nye i Dejbjerg Golf 
Klub.  
 

Venlig hilsen
Begynderudvalget

11

du se dit navn på startlisten i kælde-
ren, og på hjemmesiden senest ons.  
kl 12.00. 
Ved begyndermatcher må man anvende 
kaninteestedet ved hul 1 og hul 11.

NYT NYT!!! 
Tilbud med 18 hullers golfmatch 
til medlemmer, som har handicap 
40 og derover. Der må max brug-
es 4,5 timer pr. hold, og match-
en er med start fra hul 1.  
Så kom og deltag i en hyggelig 
match, hvor du får afprøvet for-
skellige matchformer, hvor det 
sociale er i højsæde. Der er re-
serveret tider på følgende dage:

Fredag den 9. maj kl. 16:50
Fredag den 20. juni kl. 16:30
Fredag den 1. august kl. 16:30

Yderligere oplysninger på hjem-
mesiden og i kælderen.
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Som en del af jer måske nok ved, har 
Restaurant Fru Madsen overtaget for-
pagtningen af restauranten i Dejbjerg 
Golf Klub per 1. januar 2014. Vi har de 
sidste par sæsoner drevet køkkenet i 
Ikast Golfklub, og før det på to hoteller 
i Herning.

Vi vil som udgangspunkt tilbyde et va-
rieret udbud af både lidt lettere og lidt 
tungere retter, samt lidt forskellige 
snacks og søde sager. Vi har desuden 
delt menuen op i et frokost kort og et 
aften kort, hvor der vil være lidt variati-
oner imellem. Tirsdag og torsdag vil der 
i forbindelse med damernes og herrer-
nes dage blive serveret en frokost midt 
på dagen og til dem der kommer ind se-

nere bliver der en dagens ret, der selv-
følgelig vil blive varieret hen af vejen, 
alt efter hvad I godt kan lide.

Derudover er det blevet en slags traditi-
on for os, at lige meget hvor vi har 
holdt til i den sidste håndfuld år, har vi 
en fast dag om ugen altid serveret stegt 
flæsk med persillesovs, og dette har vi 
selvfølgelig også tænkt os at blive ved 
med i Dejbjerg.

Noget andet vi er blevet enige om at vi-
dereføre til Dejbjerg, som vi også har 
haft god succes med tidligere, er at få 
spillerne til at ringe ind og bestille de-
res mad, lidt før de er færdige med at 
gå deres runde. Dette gør det muligt for 

os at holde ven-
tetiden nede, 
og dermed yde 
en bedre ser-
vice, og vi hå-
ber derfor det 
er et tiltag I vil 
hjælpe os i 
gang med. Vi 
vil sørge for at 
der bliver sat 
menukort op 

ved hul 16, så I selvfølgelig ikke behø-
ver beslutte jer for noget før I næsten er 
færdige med at gå jeres runde. 

Vi håber herudover også på, at kunne 
appellere lidt til at ikke medlemmer 
kunne have lyst til at komme og spise. 
Naturligvis vil klubbens medlemmer al-
tid være vores første prioritet, men sam-
tidig skal vi selvfølgelig kunne få det 
hele til at løbe rundt, i en restaurant der 
kun har åbent halvdelen af året. Og lidt 
ekstra liv i restauranten hjælper selvføl-
gelig både til at vi vil kunne holde gode 
priser, uden at det går ud over kvalite-
ten, men også til at give lidt ekstra liv i 
hele klubben. Og som vi ser det, burde 
det ikke være helt umuligt at lokke lidt 
folk til, med så hyggeligt et klubhus og 
så smuk en natur omkring.

Det skal nævnes at det selvfølgelig også 
vil være muligt at få os til at hjælpe med 
mad, til både større og mindre selskaber, 
i og ud af huset, samt både lidt finere og 
mere klassisk mad. Men dette vil der 
komme mere om på vores hjemmeside, 
der gerne skulle være oppe og køre in-
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Vi håber at dette samarbejde 

vil være en fordel medlem-

merne såvel som Golfshop 

Ikast og Dejbjerg Golf Klub.

g o l f s h o p i k a s t . d k

Golfshoppen i Dejbjerg Golf Klub  
drives i samarbejde meddrives i sdrives i samarbejde medamarbejde medamarbejde medamarbejde medamarbejde medamarbejde medamarbejde medamarbejde medamarbejde medamarbejde medamarbejde medamarbejde medamarbejde med

Golfshop Ikast

den længe, og hvor vi desuden løbende 
vil skrive om nyheder, tiltag og menuer.
I sidste ende vil vi helst ikke love alt for 
meget, andet end at vi (selvfølgelig) hold-
er åbent, at vi serverer mad der er værd 
at blive hængende i klubben efter til 
fornuftige priser, og så håber vi selvføl-
gelig at I vil støtte op om foretagendet.  

Brug restauranten, om 
det er for bare at hvile 
benene, få en lille 
snak, eller drikke et 
krus kaffe, for det er 
jo som man siger, 
hvor godtfolk er, kom-
mer godtfolk til.

VI GLÆDER OS  
TIL AT HILSE PÅ JER  
ALLE SAMMEN. 

Med venlig hilsen
Restaurant Fru Madsen

Hanne, Erik & Niels
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2013 var et rigtig spændende år  
for Dejbjergs Elite
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Der er også en blå bank til golfspillere
Vi kender prisen på boliger i dit kvarter. Nogle af os bor her oven i købet. Vi køber ind i de samme 

butikker. Og vi er en aktiv del af områdets erhvervsliv. 

Samtidig er vi en stor landsdækkende bank. Det er din sikkerhed for, at kompetencerne rækker langt. 

Kom ind og få et nyt perspektiv på, hvordan du får mest muligt ud af din bank og din formue.

Havnepladsen 7 • 6950 Ringkøbing • Tlf. 44 55 76 90

•  Vores ny oprykkede damer til 2. divi-
sion stod overfor en svær udfordring, 
men med et godt samarbejde med 
Herning Golf Klub, var forventning-
 erne høje. De startede med at vinde 
de første fire kampe og kunne nu se 
op i tabellen, i stedet for en evt. ned-
rykning. Efter 5 ud af 6 kampe havde 
holdet stadig ikke tabt og i sidst spil-
lerunde skulle de spille mod Holste-
bro, som kun havde tabt til Herning/ 
Dejbjerg. Oprykningen blev sikret 
med en flot sejr hjemme, kva vores 
gode hjemmebane. 1. division var nu 
en realitet med max point.

•  1. holdet for herrer var kommet i 
pulje med Holstebro, Ikast og Her-
ning. Det viste sig, at Holstebro var 
for stor en muldfuld, for de øvrige 3 
hold, så det gjaldt om at undgå ned-
rykning. Det blev en meget jævn-
byrdig dyst mellem de 3 hold, hvor 
Dejbjerg i næstsidste runde kunne 
sikre sig endnu en sæson i 3. divisi-
on, men tabte desværre til Herning, 
så det hele skulle afgøres i sidste 
runde. Herning tabte i sidste runde 
til Ikast og blev dermed sorteper, 
Dejbjerg blev nr. 2 med mindst mu-
lige margen.

•  2. holdet for herrer var i år kommet 
i pulje med Åskov, Varde og Brande. 
Åskov spillede suverænt og vandt 
puljen med max point, men med 
gode sejre til Dejbjerg, sluttede hol-
det på en flot 2. plads.

•  Vores 3. hold for herre var i år base-
ret på unge spillere under 18 år, for 
at give dem lidt erfaring med hul-
spil. Der var rigtig gode hold med i 
deres pulje og det blev desværre til 
en sidste plads, men utrolig mange 
erfaringer rigere. 



KL. 8.30 -  info og opdeling i rengø-
ringshold. 
Arbejdet udføres til 
kl. 12.00

KL. 12.30 -  spisning i klubhuset på 
klubbens regning (Drikke-
vare på egen regning).

KL. 13.15 -  start 9 hullers turnering på 
sommergrens,(hvis vejret, 
og banen tillader det) og 
kun for deltagere i opryd-
ningsdagen. Derefter er der 
igen vintergreens. 

ELELITEN
ITEN
ITEN
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2014 bliver spændende  
for Dejbjergs Elite
Vi har i 2014 et damehold i 1. division, 
som stadig er en fusion mellem Herning 
Golf Klub og Dejbjerg Golf Klub. På 
herre siden har vi et hold i 3. division, 
samt 2 hold i danmarksserien.

Via en fusion med Herning Golf Klub 
på dame siden, er målet for 1. division 
damer at spille mod de bedste hold i 
Jylland og dermed bevise, at Herning / 
Dejbjerg er det førende damehold i 
Vestjylland.

Målsætningen med 3. division herre er 
at vinde puljen i år og komme til at 
spille om oprykning til 2. division. Des-
værre har vi mistet nogle unge spiller, 
men har stadig en bruttotrup til første 
holdet, som er ungt, og forhåbentlig lig-
ger der mange gode år foran holdet.

2. holdet for herrer er også udset til at 
spille en markant rolle i deres pulje. Vi 
har her en målsætning om at vinde pul-
jen. 3. holdet forventes igen i år, at blive 
for de unge spillere, som fik blod på 
tanden sidste år. Selvom om mange af 

dem går på efter-
skole, vil de meget 
gerne prøve i år 
igen.

Ændringer  
i eliten
Da Jacob Nordest-
gaard er flyttet til 
Herning Golf Klub, 
og kvad vores sam-
arbejde med Her-
ning på damesiden, 

vil dametræningen fremover foregå i 
Herning. Alle herre hold træner i Dej-
bjerg med den nye træner, Johnny Streit.

Opstart
I år startede vi allerede i januar med 3 
mdr. indendørstræning, derudover delta-
ger vi i nogle mindre træningssamlinger 
i løbet af april måned. Første turne-
ringsweekend er den 10. og 11. maj.

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

Kontakt Peder Bro Iversen 
på pederbroiversen@gmail.com  

for at høre mere om partnerpakker.

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

Dato den 29. marts
BANEN LUKKES FOR ALLE ANDRE DENNE DAG.

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

HUSK ARBEJDSHANDSKER

TILMELDING TIL HANNE PÅ KONTORET  
SENEST DEN 21. MARTS  

PÅ E-MAIL: 
KONTOR@DEJBJERGGK.DK ELLER TLF. 9735 0009
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Sammen kan vi mere
Vi ved, du kan en masse på egen hånd. Det kan vi også, så hvad kan det ikke blive til, når vi 
gør det sammen? 

At løfte i flok gennemsyrer faktisk alt, hvad vi gør. For eksempel når vi sponserer klubber og 
foreninger, der gør en positiv forskel lokalt. 

Det skader jo ikke at hjælpe hinanden – vil du være med?

Bredgade 65 · 6900 Skjern 
Telefon 87 99 37 85 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S
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Vi ved, du kan en masse på egen hånd. 
Det kan vi også, så hvad kan det ikke 
blive til, når vi gør det sammen?

At løfte i flok gennemsyrer faktisk alt, 
hvad vi gør. For eksempel når vi spon-
serer klubber og foreninger, der gør en 
positiv forskel lokalt.

Det skader jo ikke at hjælpe hinanden  
– vil du være med? KCWEST

KontorCenter West

Fredensgade 74 B - 6900 SKJERN

Tlf.  : 9735 3710

www.KCWEST.DK - Altid et godt tilbud

Alt til kontoret
Kopimaskiner

Printere
Kontorindretning

KCWEST
KontorCenter West

Fredensgade 74 B - 6900 SKJERN

Tlf.  : 9735 3710

www.KCWEST.DK - Altid et godt tilbud

Alt til kontoret
Kopimaskiner

Printere
Kontorindretning

Jura til tiden

Hos Kirk Larsen & Ascanius er tiden og kunden i centrum. Derfor prioriterer vi:

•	 Tilgængelighed
•	 Faglig kompetence
•	 Konkrete helhedsløsninger
•	 Forretningsmæssig fokus
•	 Kort responstid

… det mener vi, giver vores kunder den bedste rådgivning.

Esbjerg . Herning . Skjern . Tlf. 70 22 66 60

www.kirklarsen.dk

STØT VORE 
SPONSORER

- de støtter os
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Velkommen til den nye sæson
Turneringsudvalget byder hermed vel-
kommen til en ny og spændende sæson, 
hvor vi håber på stor interesse for deltag-
else i klubbens turneringer.
 
Turneringsudvalget byder også velkom-
men til Lone Wulff Larsen og John 
Spliid Fredriksen, som indtræder i tur-
neringsudvalget i den kommende sæson. 
Der skal samtidig lyde en stor tak for 
indsatsen i turneringsudvalget til Helle 
Bugge, Else og Poul Erik Knudsen, som 
har valgt at forlade udvalget.
Turneringsudvalget er således blevet re-
duceret med 1 medlem, så det er nød-
vendigt med en tilgang af nye medlem-
mer i udvalget og eventuelt interessere-
de er meget velkommen til at rette 
henvendelse til Hanne Häggqvist eller 
Rikke Omme.      
 
Selv om det i skrivende stund er koldt 
udenfor og golfbanen ligger dækket af 
sne, så har turneringsudvalget allerede i 
nogen tid været i gang med forberedel-
serne til den nye golfsæson og vi glæder 
os til at kunne invitere til standerhejs-
ning og vestjyskBANK Åbningsturne-

ring, der igen i år afvikles den første 
søndag i april, hvor banen forhåbentlig 
bliver klar også selv om der forestår en 
del oprydningsarbejde efter et par vold-
somme stormvejr, som har sat sit præg 
på baneforholdene med en del væltede 
træer.
 
Tilbageblik på 2013 
Vi har i Turneringsudvalget indtryk af, 
at indholdet og omfanget af turneringer 
har været passende og lige med undta-
gelse at Tidlig Gløgg turneringen, så 
blev alle turneringer afviklet under gun-
stige vejrforhold. 
Der blev i alt afviklet 15 turneringer 
med et samlet deltagerantal på 1.242 
spillere, hvilket bidrager pænt til klub-
bens samlede indtægter samtidig med, 
at det forhåbentlig medvirker til at styr-
ke det sociale samvær og sammenhold i 
klubben.
 
Programmet for 2014
Turneringsprogrammet for 2014 er nær-
mere beskrevet på side 20-21 og indhol-
det ligner til forveksling programmet 
fra tidligere år, så der er altså ikke tale 
om de store fornyelser, men vi er i tur-

neringsudvalget selvfølgelig altid lydhør, 
hvis der er medlemmer, som har ideer 
og forslag til ændringer eller nye tiltag.

Pro’ens Dag
Denne turnering afvikles ikke i 2014, 
men det er vort håb, at turneringen kan 
genoptages i 2015, da det er en turne-
ring, der gennem mange år har været 
stor interesse for og med et stort deltag-
erantal.
 
Early Riser
Turneringen er for morgenmænd og 
-kvinder, men vi kan kun opfordre til at 
deltage i turneringen, hvor der samtidig 
er en unik mulighed for at nyde dyreliv-
et en tidlig morgen og forhåbentlig op-
leve en helt fantastisk solopgang.

TAMA Cup
Den traditionsrige TAMA Cup, der er 
klubbens største turnering, afvikles igen 
i år sidst i juli måned i dagene 25. - 27. 
juli og der kan i år fejres 25-års jubilæ-
um med TAMA og familien Söllmann 
som sponsor.
Der er som sædvanlig tale om en åben 
turnering og vi håber igen på stor 
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TURNERINGS- 
UDVALGET

... fortsætter på side 18
 ➘



TURNERING

STÅR VI ALTID KLAR TIL AT 
HJÆLPE OG RÅDGIVE DIG!

STARK Skjern
Smedevej 6 • 6900 Skjern

Tlf. 9735 1400

STÅR VI ALTID KLAR TIL AT 

HOS

STARK SKJERN

tilslutning fra både egne medlemmer og 
gæstespillere, hvoraf mange har deltaget 
i turneringen gennem en lang årrække.

Landbobanken Golf Cup 2014
Turneringen afvikles for 3. gang i sam-
arbejde med Holmsland Klit Golf over 
2 dage, hvor alle får mulighed for at 
spille med om det uofficielle kommune-
mesterskab.
Alle med bopæl i Ringkøbing-Skjern 
Kommune kan deltage og vi vil opfordre 
alle til at udbrede kendskabet til turne-
ringen, så vi kan få flest mulige deltag-
ere.

Klubmesterskab 2014
Vi har valgt at følge Dansk Golf Unions 
anbefaling og henstilling om at flytte 
terminen for klubmesterskabet fra august 
til den 20. og 21. september.
Ændringen gælder kun for 2014 og skyl-
des, at Europa Tour Turneringen “Made 
in Denmark” afvikles i august måned.
Ligesom tidligere vil vi igen gerne opfor-
dre endnu flere til at deltage i klubme-
sterskabet, som er en god mulighed for 
at teste egne evner og konkurrencegenet.
 
Løbende turneringer
Ud over de planlagte turneringer har alle 

medlemmer også mulighed for at del-
tage i løbende hulspilsturneringer.
Carlsbergs hulspilturnering er en in-
tern turnering, hvor der er mulighed 
for at tilmelde sig både en individuel 
turnering og en parturnering.
 
Derudover er der tilmeldt hold til Re-
gionsgolf, som er en holdturnering, 
hvor der spilles mod andre omkring-
liggende golfklubber med indledende 
puljematcher i maj og juni måned.

Der er tilmeldt hold hold i A - B - C - 
D rækkerne samt 1 seniorhold og 2 ve-
teranhold.
Der er mulighed for at læse mere om 
denne turnering på www.regionsgolf-
danmark.dk.
 
Tilmelding til ovennævnte turnerin-
ger sker ved opslag på opslagstavlen.
 
Klubben deltager også i år i BOSS Syn-
optik Cup, hvor der spilles i 5 handicap-
grupper.
BOSS Synoptik Cup tager udgangs-
punkt i 3 interne klubturneringer og det 
er i år Early Riser, Skjern Bank Turne-
ring og TAMA Cup (lørdag).
De samlede vindere i de 5 handicap-
grupper går videre til en landsdækkende 
turnering.
 

Vi vil slutte med at ønske  
alle en rigtig god golfsæson og  

vi glæder os til at se  
rigtig mange af klubbens  

medlemmer til årets turneringer.
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Sæsonen er nu vel overstået, og vi 
har i 2013 været begunstiget med 
meget fint golf vejr til alle vore 
matcher. Vi kan ikke huske at vi 
har spillet i regnvejr i 2013. Som 
skrevet i sidste års artikel har vi 
igen fået alle vore spillere med til 
matcherne selvom de stod på ven-
teliste.
 
Turneringen i 2013 har været me-
get mere jævnbyrdig end tidligere. 
Inden sidste match i Herning, var 
der kun et point mellem de 3 bed-
ste klubber, og vi var placeret på 
tredje pladsen og holdet på fjerde 
pladsen var 7 point efter os. Men med 
mange flotte resultater af vore spillere i 
Herning, lykkedes det os at vinde den 
gennemgående turnering med 1.214 
point, og 1.211 point til Lemvig på 2. 
pladsen. Vi glæder os til at få PLA-
KETTEN på plads igen i klubhuset.
 

I år er der prøvet noget nyt, ved at gren-
fee på 300,- kr. udover frokost også ind-
befattet morgenkaffe, inden turnerin-
gens start, hvilket har betydet at alle 
kommer i god tid inden start.
 

Vi glæder os til  
turneringen i 2014, og 
håber på samme gode 
opbakning, som vi har 
fået i år, og at vi samtidig 
kan beholde PLAKETTEN  
på sin plads.

 
Vi vil sige jer tak for 2013 og glæder os 
til at se jer i 2014.
 
Med venlig hilsen
Christian og Jørgen

TURNERINGEN I 2014 ER FASTSAT  
TIL FØLGENDE DATOER:

Herning – 15. maj

Viborg – 19. juni

Dejbjerg – 17. juli 

Holstebro – 14. august

Lemvig – 18. september

Nordvestjysk – 9. oktober

OLD BOY’S
 2013 
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2 14
APRIL MAJ JUNI JULI

T 1 14

O 2

T 3

F 4

L 5

S 6 vestjyskBANK  
Åbningsturnering

M 7 Propoptagning – greens 15

T 8

O 9
Propoptagning – greens
Begyndermatch

T 10

F 11

L 12

S 13 Palmesøndag

M 14 Golfens Dag 16

T 15

O 16

T 17 Skærtorsdag

F 18 Langfredag

L 19

S 20 Påskedag

M 21 2. påskedag 17

T 22

O 23 Begyndermatch

T 24 Spil golf med en ven

F 25

L 26 Mr. Thomsens Parturnering

S 27 Golfens dag – åbent hus

M 28 Alternativ propoptagning 
- greens 18

T 29

O 30
Alternativ propoptagning - greens
Spil golf med en ven

T 1 Begyndermatch

F 2

L 3

S 4

M 5 Danmarks befrielse 1945 19

T 6

O 7 Begyndermatch

T 8   

F 9 Begynderturnering 18 huller

L 10 Danmarksturnering

S 11  

M 12 20

T 13

O 14

T 15 Begyndermatch

F 16 Ringkøbing Landbobank 
turnering St. bededag

L 17

S 18

M 19 21

T 20 Skjern Bank Turnering  
2. pinsedag 21

O 21 Begyndermatch  
– besøg fra Trehøje

T 22 Spil golf med en ven

F 23

L 24

S 25 Restaurant Fru Madsen, 
Early Riser

M 26 22

T 27

O 28 Spil golf med en ven

T 29 Kr. himmelfartsdag

F 30   

L 31

S 1

M 2 23

T 3

O 4

T 5 Grundlovsdag

F 6   

L 7

S 8 Pinsedag

M 9 Skjern Bank Turnering  
2. pinsedag 24

T 10

O 11 Begyndermatch

T 12

F 13

L 14 Danmarksturnering

S 15 Danmarksturnering

M 16 25

T 17  Pink Cup

O 18 Begyndermatch

T 19

F 20 Begynderturnering  
18 huller

L 21 Juniorranglisteturnering  
Længste dag

S 22

M 23 26

T 24 Skt. Hans dag

O 25 Begyndermatch 
Spil golf med en ven

T 26 Begyndermatch  /  
Spil golf med en ven

F 27

L 28

S 29

M 30 27

T 1 27

O 2 Begyndermatch

T 3 Begyndermatch

F 4

L 5

S 6

M 7 28

T 8

O 9 Begyndermatch

T 10

F 11

L 12

S 13

M 14  29

T 15

O 16

T 17

F 18

L 19

S 20

M 21 30

T 22

O 23

T 24 Begyndermatch

F 25 Tama Cup

L 26 Tama Cup

S 27 Tama Cup

M 28 Tama Cup 31

T 29

O 30

T 31

T 1 14 T 1 Begyndermatch S 1 T 1 27

VIGTIGE DATOER 
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2 14
AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

F 1 Begynderturnering  
18 huller

L 2

S 3

M 4 Danmarksturnering 32

T 5  

O 6 Begyndermatch

T 7 Begyndermatch

F 8 Sydbanks Fourball  
Turnering

L 9 Danmarksturnering

S 10 Danmarksturnering

M 11 33

T 12  

O 13

T 14

F 15

L 16

S 17

M 18 Sponsordag 34

T 19

O 20 Begyndermatch

T 21 Begyndermatch

F 22

L 23

S 24

M 25 Klubmesterskab –  
slagspil 35

T 26

O 27 Spil golf med en ven

T 28 Spil golf med en ven

F 29 ABC Lavpris Turnering

L 30

S 31

M 1 35

T 2

O 3 Begyndermatch

T 4 Begyndermatch

F 5

L 6 Udvalgssammenkomst

S 7  

M 8 37

T 9

O 10 Begyndermatch

T 11 Begyndermatch 

F 12

L 13 Kommunemesterskab

S 14 Kommunemesterskab

M 15 38

T 16

O 17 Begyndermatch

T 18 Begyndermatch

F 19

L 20 Klubmesterskab

S 21 Klubmesterskab

M 22 39

T 23 Jævndøgn

O 24 Begyndermatch 
Spil golf med en ven

T 25 Begyndermatch  /  
Spil golf med en ven

F 26

L 27 Begynderafslutning

S 28 Bravo Tours  
Efterårsturnering

M 29 40

T 30

O 1

T 2

F 3

L 4

S 5 AON Landsfinale

M 6 41

T 7

O 8

T 9

F 10  

L 11

S 12

M 13 42

T 14

O 15

T 16

F 17

L 18

S 19

M 20 43

T 21

O 22

T 23

F 24 FN-dag

L 25

S 26 Sommertid slut

M 27 44

T 28

O 29

T 30

F 31

L 1

S 2 Tidlig Gløgg Turnering

M 3 45

T 4

O 5

T 6

F 7

L 8

S 9

M 10 46

T 11 Morten Bisp

O 12

T 13

F 14

L 15

S 16

M 17 47

T 18

O 19

T 20

F 21

L 22

S 23

M 24 48

T 25

O 26 Generalforsamling

T 27 Generalforsamling

F 28

L 29

S 30

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

Vi mødes første gang tirsdag den 1. 
april kl. 8.30 til en kop formiddagskaffe 
og en kort orientering om sæsonen. 
Derefter spiller vi 18 huller.

Kontingent for året er uændret 250 kr., 
som betales ved tilmeldingen. Nye spil-
lere er meget velkommen til at deltage 
et par gange uden at betale, for at se, 
hvordan det er at spille sammen med 
formiddagspigerne. 
Der spilles 18 huller hver tirsdag kl. 
9.30. Vi mødes senest kl. 9.10, og der 
trækkes scorekort. Vi starter på 6 for-

skellige huller. Det betyder, at vi er 
færdige på nogenlunde samme tid, så 
alle, der har lyst, kan få et stykke mad 
og socialt samvær i klubhuset efter 
matchen.

I får udleveret et informationshæfte  
”Den Lille Gule”. Den indeholder 
matchprogram plus mange praktiske op-
lysninger. Desuden fortæller den om 
reglerne ved de forskellige matcher.
Vi håber, at rigtig mange vil møde op 
og være med til, at vi kan få hyggelige 
timer sammen i det nye år.

Vel mødt til en god sæson

Mange kærlige hilsener

Udvalget for 
formiddagspigerne
Inna Sørensen, Birte Frank,  
Inga Vad og Aase Johansen

EFTERMIFORMIDDAGS-
PIGER Byder 

Velkommen  
til sæsonen 

2014
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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

AGAGAG



EFTERMIDDAGSEFTERMIDDAGS
PIGERPIGER

EFTERMIDDAGS-
PIGER
I skrivende stund er det fortsat vinter og 
frostvejr. Når solen titter frem, kommer 
forventningen om, at det snart bliver 
forår, så vi kan komme i gang med at 
spille golf tirsdag eftermiddag.

Vi starter op med informationsmøde 
tirsdag den 1. april kl. 17.00. Alle er 
velkommen nye som gamle og uanset 
handicap. Under opstartsmødet vil der 
være et mindre traktement, som der vil 

blive opkrævet et beløb for. Vi har valgt 
at kontingentet ikke stiger, men igen i 
2014 er på 250 kr.

Der vil være starttider kl. 14.00,  
kl. 15.00, kl.16.00 kl. 16.30 og kl. 17.00.
Som tidligere år vil der ca. en gang om 
måneden være match, hvor spisning ef-
ter matchen er obligatorisk. 
Planen for matcherne vil være klar til 
opstartsdagen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen søn-
dag den 31. august, for da er der plan-
lagt udflugt for eftermiddagspigerne.

Husk at orientere jer på eftermiddagspig-
ernes hjemmeside. Siden opdateres løb-
ende hele sommeren.
Sidste år var vi 65 medlemmer.  
Vi vil gerne være flere.

Til nye medlemmer skal siges, at når du 
har dit bagmærke er du velkommen hos 
eftermiddagspigerne. Der er ingen han-
dicapbegrænsning, og den eneste måde 
man bliver bedre til at spille golf, er 
ved at være ude på golfbanen.
Kom og få en snak med Firkløveret. 

Firkløveret består i år af 
Astrid Klynge, Solveig Mahler, 
Else Kjærgaard Kristiansen og  

Kirsten Simonsen.

VEL MØDT 
til en god sæson

INFORMATIONS-
MØDE 
TIRSDAG DEN 1. APRIL 
KL. 17.00 - 19.00 I KLUBHUSET. 

Der serveres kaffe/te med et stykke brød.  
Vi håber at rigtig mange møder op, både »gamle« og nye.

Der vil blive informeret om: 
Starttidspunkter 
Matchprogrammet 
Booking i Golfbox til matcher
Stableford/slagspil
Gennemgang af ændringer.

Kirsten Simonsen.

VEL MØDT
til en god sæson

SET. SET. SET
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TRÆNING
I DEJBJERG GOLF
Mit navn er Johnny Streit. Jeg er 47 år 
og er gift med Charlotte på 45. 
Vi bo i en lille by der hedder Vesterhe-
de, og som ligger sydøst for Grindsted. 
Vi har ingen børn, men 2 jagthunde og 
2 katte. 

Jeg startede min pro karriere i Herning 
Golf Klub i 1991, som elev hos Morten 
Stendorf. Nogen af jer vil måske huske 
ham, da han også har arbejdet som pro i 
Dejbjerg.
Jeg arbejdede som proelev i Herning i 3 
år, derefter som headpro i Ikast i 6 år 
og senest i Gyttegaard i 14 år.

For første gang siden min tid i tekstil-
branchen er jeg igen ansat som funktio-
nær.  Jeg er ansat til at arbejde 5 dage 
om ugen i Dejbjerg. 

JEG VIL VÆRE PÅ  
ARBEJDE I KLUBBEN FRA:
Kl. 09.00 – 20.00  
tirsdag, onsdag og torsdag og 
Kl. 09.00 – 16.00 
lørdag og søndag - plus det løse. 

KURSER, DER TIL-
BYDES KUNNE VÆRE:

»Spark sæsonen i gang« 
gennemgang af de mest 

almindelige slag lange som 
korte.

»Startede du sidste år og  
vil du gerne videre«  

Analyse af hvor det ‘halter’ 
og forslag til rettelser.

FORMIDDAGS HOLDTRÆNING
AFTEN HOLDTRÆNING

KORTSPILSKURSUS
PUTTEKURSUS

En del af min arbejdstid kommer til 
være shopkeeping. Så I vil stadig kunne 
få vejledning ved køb af udstyr i Dej-
bjerg Golf Klub. Bestyrelsen arbejder 
lige nu på en løsning.

Undervisning
Der vil blive mulighed for individuelle 
lektioner, gruppe lektioner, kurser. 

Pt. er min kalender ikke helt på plads, 
men det arbejdes der på. Og jeg vil hur-
tigst muligt gå i gang med at slå for-
skellige kurser op. 

Jeg vil hver måned, udsende et nyheds-
brev til medlemmerne, heri vil kom-
mende kurser og andet være beskrevet. 

Booking af kurser og individuel-
le lektioner kommer til at foregå 
via Golfbox . Det er meget lig 
den måde, som I booker tider til 
banen. Her er der to forskellige 
menupunkter i venstre kolonne 

•  Lektioner –  her kan du booke for-
skellige lektioner

•  Kurser –  her kan du booke forskelli-
ge kurser, tilmelding til 
begynderundervisning 
(Hold) og Juniortræning

For lektioner og kurser er det mulig at 
betale online, enten med kreditkort eller 
med forudbetalt online klippekort. Des-
værre kan systemet ikke håndtere on-
line køb af klippekort.
Klippekort er gyldige inden for indevæ-
rende sæson med mindre andet er aftalt.

Jeg glæder mig meget til at komme i 
gang og regner med at jeg kan åbne 
min online kalender den 15. marts 2014.

Hav en rigtig god sæson

JOHNNY STREIT
Mobil: 3071 9883

Mail: streit@bbsyd.dk



TOM SITOM SIDDEETOM SITOM SI
Nedenstående blev skrevet på 
hjemmesiden den 11. juli 2012, 
men er stadig gældende.
Golfsæsonen er på sit højeste, og det be-
tyder også højsæson for tordenvejr og 
livsfarlige lyn.

Det sker desværre engang imellem, at 
golfspillere bliver ramt af et lyn på golf-
banen. I maj 2009 døde en 64-årig 
mand, da han blev ramt af et lyn. For 
mindre end fjorten dage siden blev tre 
tyske kvinder dræbt på golfbanen, da de 
havde søgt ly et læskur.

Derfor - bulder og brag i 
det fjerne skal tages alvor-
ligt.

En golfbane kan være et 
farligt sted at opholde sig i 
tordenvejr. Som golfspiller 
bevæger du dig rundt på et 
forholdsvist fladt areal og 
har samtidig medbragt din 
egen antenne, i form af 
golfkøller, der potentielt 
kan tiltrække lynene.

HUSK 
- pas på dig 

selv  
og dine  

medspillere
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LYNSKURET 
PÅ HUL 16

Hvad skal du gøre?
Hvis du overraskes af et tordenvejr uden 
mulighed for at søge indenfor i et hus 
eller en bil, bør du søge til det laveste 
punkt i det nærmeste terræn og sætte 
dig på hug med samlede fødder, og ho-
vedet mellem benene. I denne stilling 
rager du ikke så højt op, og man rører 
kun jorden ét sted.

Du skal passe på med at opholde dig 
tæt på træer, selvom det kan være fri-
stende, da tordenvejr ofte bringer store 
regnbyer med sig.

Så blev lynskuret på hul 16 endelig en 
realitet, og det med stor hjælp fra Vest-
jylland Forsikring GS, torsdagsherrerne 
og frivillig hjælp.

Det har igennem længere tid været et 
ønske at højne sikkerheden ved færdsel 
på banen, og især når der pludselig dri-
ver tordenvejr ind over banen. Der er 
langt ind til klubhuset når man befinder 
sig på de bagerste huller.

Nu er huset sat op og med lynafleder. 
Der kommer også lynafleder på huset 
på hul 12.



Stensbo Huse
Stensbo Huse ApS har siden 2001 leve-
ret håndværk til det meste af Vestjyl-
land.

Bag Stensbo Huse ApS står Karl Ejler 
Andersen, og firmaet har gennem årene 
opført knap 100 parcelhuse. Endvidere 
beskæftiger vi os med alt inden for 
tømrer faget, så som tagudskiftning, re-
noveringer i både stort og småt. De sid-
ste par år har vi lavet et par større om- 
og tilbygninger ved Skjern Kulturcen-
ter.
Vi lægger stor vægt på, at skabe de rette 
løsninger i høj kvalitet for vore kunder. 
Vi tilbyder naturligvis den sparring, der 
må være brug for.

Ønsker du at vide mere, er du  
altid velkommen til at kontakte os.

PARTNERSCORNER

Tandlægerne Obling og Bersang
Vores tandlægeklinik ligger centralt i 
Skjern med gode parkeringsmuligheder.

Klinikken blev etableret i august 1977 og 
har siden udviklet sig i takt med tiden.
Klinikken er moderniseret og fornyet 
flere gange siden, så den i dag fremstår 
som en ny og moderne klinik.

Vi har det nyeste udstyr med digitalt 
røntgen, hvor billederne tages digitalt og 
vises i stor forstørrelse på fladskærm. 
Det giver en bedre diagnostik og infor-
mation til patienterne.

Alle klinikker er udstyret med intraoralt 
kamera så vi i stor forstørrelse kan vise 
dig dine tænder på fladskærm. Dermed 
kan du selv få en bedre mulighed for at 
forstå og vælge den rigtige behandling.

Vi lægger vægt på, at vi sammen kan 
vælge den bedste behandling ud fra den 
højeste grad af information. Den får du 
af os. Vi kan tilbyde dig alle behandlin-
ger som i dag kræves af en tidssvarende 
og moderne tandlægepraksis.

Vores motto er ”vi hjælper dig til at 
passe bedre på dine tænder”.
Det er et mål som vi blandt andet kan 
opnå ved at du, som patient, befinder 
dig godt på vores klinik. Og ved at du 
er tryg ved den information og behand-
ling, som du får af os.

Vi er et erfarent team på 5 klinikassi-
stenter, 3 tandplejere og 3 tandlæger. 
Vi står altid og gerne til rådighed, hvis 
du har spørgsmål om behandlinger, pri-
ser, holdbarhed, garanti etc.

Vi kan kontaktes på tlf.nr: 97352288 el-
ler på mail: info@tandlaegerne-skjern.dk
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Søms A/S
PARTNERSCORNER

I Landbobanken prioriterer vi det brede foren-
ingsliv højt, og derfor er vi glade og stolte over 
at være sponsor i Dejbjerg Golf Klub - med bl.a.: 

• Hul 8
• Bededagsmatchen hvert år - i 2014 d. 16. maj
• Hovedsponsor for Ringkøbing Skjern´s kom-

munemesterskab “Landbobanken Golf Cup” 
Vi ses på banen - eller i en af Landbobankens 
afdelinger. Vi ønsker alle en god golfsæson.

Vi tør ikke love, at vi kan forbedre dit handicap, 
men vi er friske på en snak om at forbedre din 
økonomi. 

Kontakt os og få et godt tilbud!

Vi er stolte over
at være en del af en god klub

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

Jacob H
edegaard

Tlf. 7624 9355

A
nders V. Larsen

Tlf. 7624 9215

H
enning Kæ

rgaard
Tlf. 7624 9225

Historie
De fleste kender firma navnet, men ikke 
mange ved, hvad det er, man laver hos 
Søms A/S, hvor Tommy Wulff, der spiller 
golf i Dejbjerg er administrerende direk-
tør.

Produkter
Selskabet producerer monteringspuder i 
forskellige størrelser med naturfyld eller 
syntetfyld eller en blanding heraf. Totalt 
set har virksomheden cirka 1400 vare-
numre.
Virksomheden er primært ordreproduce-
rende. Den altovervejende del af omsæt-
ningen er eksport til de europæiske mar-
keder.

Produktionsapparat
Virksomheden ligger i Lem og har 4800 
m2 industrilokaler, indeholdende et mo-
derne produktionsapparat med en høj grad 
af automatisering. Der er 3 produktionsli-

nier til fremstilling af puder med natur-
fyld og 3 produktionslinier til fremstilling 
af syntetpuder. 
I 2013 blev der foretaget en omfattende 
forbedring af virksomhedens lokaler, uden 
at dette dog øgede produktionskapaciteten. 
Her i 2014 er der planer om en udvidelse 
af produktionskapaciteten i form af både 
flere m2 samt ny produktionslinie.

Organisation
Selskabet blev oprindeligt stiftet af Ole Søm 
i 1989, som i en årrække forestod driften 
heraf sammen med sin kone Mette Søm.
I 2007 købte Tommy Wulff Larsen og 
Finn Nederby selskabet af Ole Søm, som 
samtidig gik på pension.
Tommy Wulff Larsen er administrerende 
direktør i selskabet og har fortsat ansvar 
for produktion og lager. Finn Nederby er 
bestyrelsesformand i selskabet og er an-
svarlig for salg, kalkulation og prisfast-
sættelse.

Socialt ansvar
Firmaet har gennem mange år haft en høj 
grad af socialt ansvar. Der har gennem 
årene været mange personer ansat i jobs 
med specielle behov, blandt andet skåne-
jobs og jobtræning.
Herudover har virksomheden modtaget 
kommunens integrationspris, da 40 % af 
medarbejder staben er af udenlandsk her-
komst.
Virksomheden oplever, at de udenlandske 
medarbejdere er god arbejdskraft. De er 
pligtopfyldende og sætter en ære i at gøre 
tingene rigtigt. De er virkelig glade for at 
få et job, og denne glæde bringer de med 
på arbejde, og det smitter af på de øvrige 
medarbejdere. 
Virksomhedens ledelse mener, at det be-
stemt er et plus med blandede kulturer på 
arbejdspladsen. Det er sjovt, og det berig-
er både de udenlandske og de danske 
medarbejdere, som får et godt indblik i og 
større forståelse for andre kulturer.

D e j b j e r g  G O L F  K L U B 29



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

Bag enhver god bank står
en tilfreds kunde
Handelsbanken har de mest tilfredse privatkunder og 

erhvervskunder ifølge den årlige kundeundersøgelse 

fra EPSI 2013. 

Vi er både stolte og ydmyge.

Stor tak til vores kunder.
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Bevis for hvad  
– jo såmænd for:
»AT BAG EN HVER 
STÆRK MAND – STÅR 
EN ENDNU STÆRKERE 
KVINDE«.

”Allan” kom forbi den 28. oktober, og 
var i følge DMI en regional kategori 4 
orkan. Han lavede en del hurlumhej så-
dan rundt omkring på vores bane, og vi 
var vel egentlig alle en del imponerede 
inklusiv i baneudvalget, hvor vi tog en 
dyb indånding og tog hans hærgen i 
øjesyn.

Stormen blev, foranlediget af Ekstrabla-
det, nu døbt til at skulle hedde Allan, 
og det skulle så vise sig senere, at  
medføre konsekvenser hel op på mini-
sterplan.

For da stormen med ankomst og hærgen 
den 5. og 6. december var en realitet, 
tog vores minister og chef for DMI 
Martin Lidegaard straks den beslutning, 
at storme af en vis styrke nu i fremtiden 
skulle navngives efter alfabetisk række-
følge – og blev så nu døbt ”Bodil”.

Ifølge DMI satte Allan danmarksrekord 
med vindstød på 53,5 m/s, mens Bodil 

var mere stilfærdig 
med vindstød på 44,2 
m/s, MEN styrkeprø-
ven klarede Allan 
ikke, Bodil holdt på i 
over 20 timer mod 
Allans 3 timer, Bodil 
klarede hele landet 
Allan kun visse dele 
af landet.

Så Allan ”det bette 
pus” måtte nu erfare, 
at godt nok var han 
stærk, men i forhold 
til Bodil, så havde 
han helt tabt pusten 
hvilket kom til ud-
tryk ved, at alle bro-
er blev lukket, al 
jernbanetrafik 

stoppet, træer i massevis rykket op ved 
rode/ lagt vandret og Bodil trak des-
uden uhørt store vandmængder med ind 
i de indre farvande med videre.

Så nu flere panderynker hos vores 
greenkeeperstab og i baneudvalg, og der 
hen står nu en større reetableringsopga-
ve og oprydning, der helt sikkert bliver 
klaret i bedste stil af vores stab bistået 
af ekstern ”skovservice”.

Det siges også ”at det er bedre at fore-
bygge end at helbrede” – så med afsæt 
heri er der nu etableret to ”planteskoler” 
bestykket med 90 træer i 6 forskellige 
arter, klar til senere udplantning på ba-
nen.

Indledningen på forrige års beretning 
fra baneudvalget lød således:
”Sandt at sige, så stod græsrødderne i 
vand til stråhalsen i 2012 – vi fik 500 
mm regn over normalen …”, og det kan 
vel med en vis grad af sandhed genta-
ges på nuværende.

Vore dræn bliver testet på bedste vis, 
flere tiltag er gennemført og flere er på 
tegnebrættet, og et af de mere kuriøse 
tiltag er omkring et af vore de store 
problembørn – nemlig på og omkring 
greenen på hul 15. Her er der boret 
1226 huller i 60 til 70 cm i dybde, der 
er blevet udfyldt med ”ovntørret sand”, 

en løsning der på nuværende har  
jernbanetrafik 
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medført, at vi ikke længere har vand 
stående på greenen.

Ligeledes er der blevet lavet nyt dræn 
ved forgreen og bunkers på hul 12 med 
et godt resultat til følge.
Det er tillige et stort ønske fra green-
keeperne, at vi får etableret nyt dræn på 
hul 13 og 15, der i så fald skal ledes 
uden om søen på hul 13 og i stedet di-
rekte til okkerdammen på hul 11.

Da en stor del af drænene fra de om-
kringliggende områder bliver ledt ud i 
søerne, har vi valgt at tømme søerne for 
vand hen over vinteren, og uden vand-
stand i søerne skulle vi dermed kunne 
dræne betydelig mere effektiv. Det bli-
ver sandsynligvis i fremtiden et tilbage-
vendende tiltag.

Regnspurvekasser overvejes – men vi 
fortsætter nok mere med fokus på stæ-
rekasser, hvor der i det forgangne blev 

BANEUBANEU
opsat yderligere 100 stærekasser. Så 
kan vi få alle lejemål afsat i 2014,  
burde det give anledning til endnu flere 
panderynker for gåsebillernes vedkom-
mende.

Der er løbende udført en række bane- og 
hulforbedringer, opsat ”tordenskur”, nye 
beplantninger med videre, og hvor der 
også kommer flere tiltag i spil i 2014.

For god ordens skyld bør hul 15 nok 
have lidt særlig omtale, for det er nok 
ingen større hemmelighed blandt vore 
medlemmer og selv blandt andre ”lær-
te”, at træet ”midt på fairway” ønskes 
fjernet henholdsvis bevaret, og da hver-
ken Allan eller Bodil tog affære, så har 
vi i baneudvalget nu ønsket, at bestyrel-
sen påtager sig denne afgørelse.

Der er dog flere forslag i spil, og hvil-
ken det eventuelt måtte ende ud må så 
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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
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afvente, men den overordnede holdning 
i baneudvalget er, at hullet bør gøres 
mere ”venligt”, og selv om vi har syg-
dom i poppel træerne, så vil der forven-
teligt nok gå nogle få år, før den afliver 
sig selv.

Der er lavet et projekt for den store ind-
spil green samt indspils delen af put-
tinggreen (efterår 2014) samt det store 
”øveområde” langs fairway af hul 1, 
hvor vi gerne vil etableret flere små 
greens, så vi kan få en lille 6 huls bane 
inklusiv automatisk vanding af greens 
(2015).

Projektet mangler lige den endelige fin-
pudsning, der vil ske i samarbejde med 
vores nye træner Johnny Streit.

Vi havde i efteråret besøg af konsulent 
Thomas H. Jepsen fra DGU, for en gen-
nemgang af banen og med særlig vægt 
på vores ”mindre skovområder”. Der 
foreligger nu en 5 årsplan, og der vil i 
tiden fremover blive gennemført en 
række udtyndinger og ny beplantninger 
afledt her af.

På driving rangen er der blevet udført 
flere spændende tiltag som, flisebelæg-
ning ved udslag stederne, der tillige er 
blevet forsynet med afstandsmarkeringer 
til de forskellige greens med farvemær-
kede flag. Der er opsat ”mål” på 150 
meter, lavet en spændende ”target 
green”, og så bliver der til foråret instal-
leret boldvasker.

At de flere nye tiltag på driving rangen 
er faldet i god jord, viser i al fald bru-
gen af ”de gule” træningsbolde, hvor 

der gennemsnitlig bliver sendt omkring 
5.000 bolde af sted om dagen, efter 
greenkeepernes bedste skøn.

Der skal også denne gang lyde en stor 
tak både til greenkeeper staben og til de 
mange frivillige, der alle yder en stor og 
uvurderlig indsats, der tilsammen betyd-
er, at vi kan holde både banens og ma-
skinparkens stand på et flot niveau, in-
den for de rammer som vores økonomi 
giver.

Vi vil i baneudvalget, også i den kom-
mende sæson, bruge jeres ”indspil” til 
vores opgaveliste – så tøv ikke med at 
komme med gode forslag, konstruktiv 
kritik og hvad der ellers måtte røre sig 
af spændende tanker og ideer.

Jo mere inspiration, jo bredere dialog, 
jo bedre beslutninger, med de midler og 
muligheder vi har og læg hertil, at vores 
golfbane er en ”levende organisme” der 
hele tiden udfordrer os.

Vores ønske for 2014 er uændret – nem-
lig masser af sol om dagen og passende 
regn om natten – det giver godt nok en 
masse bøvl med ”alt det grønne” – men 
det står trods alt ikke mål med de man-
ge gode oplevelser, der venter os lige 
om lidt.

Med ønsket om en god sæson 2014

Baneudvalget



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

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

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

Ebeltoft Golf Club
Give Golfklub
Grenaa Golfklub
Hammel Golfklub
Harre Vig Golfklub
Marcusminde Golf Club
Morsø Golfklub
Norddjurs Golfklub
Odder Golfklub
Randers Fjord Golfklub
Randers Golfklub
Skive Golfklub
Tange Sø Golfklub
Viborg Golfklub
Aarhus Golfklub

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

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

1/2 GREENFEE:
Mellem Holmsland Klit Golfklub, Kaj Lykke Golfklub, Lemvig Golf-Mellem Holmsland Klit Golfklub, Kaj Lykke Golfklub, Lemvig Golf-Mellem Holmsland Klit Golfklub, Kaj Lykke Golfklub, Lemvig Golf
klub, Nordvestjysk Golfklub, Struer Golfklub, Sydthy Golfklub, Trehø-
je Golfklub, Ørnehøj Golfklub, Åskov Golfklub og Dejbjerg Golf Klub 
er der indgået en aftale om ½ greenfee pris alle ugens dage.
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SAMARBEJDS-
AFTALE 
OM RABAT PÅ GREENFEE

Nedenstående samarbejdsaftaler gælder  
ikke for flexmedlemmer og fjernmedlemmer.

GRATIS  
GREENFEE:
Vi tilbyder gratis spil i Ikast Golf 
Klub, Vejen Golfklub og Dejbjerg 
Golf Klub, idet der er indgået en afta-
le herom blandt de 3 klubber.
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Torsdagsherrerne ser atter frem til den 
kommende sæson med store forventnin-
ger. Den traditionsrige julefrokost hos 
Chr. Jensen blev på trods af orkanen 
Bodils rasen atter smukt afviklet. Vin-
terherrerne spiller igen ufortrødent vide-
re hver torsdag, og skulle snemasser, 
kulde eller regn umuliggøre en golfrun-
de, mødes man alligevel til lidt socialt 
samvær og en rask gåtur i skoven. 

I forbindelse med vintergolf har Tors-
dagsherrerne sponsoreret nye store kop-
per på vintergreens. Derved er spillet til 
vintergreens blevet mere golfrigtigt, idet 
man nu spiller færdigt i stedet for som 
tidligere blot at give bolden indenfor en 
putters afstand. 

Endvidere har vi sponseret lynskuret 
mellem hul 15 og 16. Endnu har vi et 
lynnedslag til gode, men skuret fungerer 
også fint som hyggeskur inden turen går 
videre til de sidste 3 huller.

Torsdagsklubben består i øjeblikket af 
169 betalende medlemmer, fordelt på 
formiddags- og eftermiddagshold, og vi 
håber atter i år at kunne byde flere nye 
spillere velkomne. Alle kommer til at 
spille med alle, der er ingen handicap-
begrænsning og ambitionsniveauet 
spænder, ligesom aldersklasserne, meget 
vidt. 

Den sidste torsdag i måneden er en fest-
dag, hvor vi spiller månedsmatch. Alle 
formiddagsherrerne, gerne omkring 50 
deltagere, slår ud på forni og samles sid-
enhen til frokost og præmieuddeling i 
restauranten, hvor de fylder godt og 
længe. Også eftermiddagsholdene fejrer 
månedsafslutningen på denne måde. 

I år skal vi igen spille matcher mod 
Henne, Holstebro og Esbjerg. Desuden 
får vi først i juli besøg af Struer, med 
hvem vi spiller en hyggelig match med 
damer, inden årets match med de lokale 
eftermiddagspiger afvikles midt i juli. 

Årets blokeringer er fastsat sammen 
med Hanne efter optælling af brugte 
blokeringer sidste sæson. Både disse 
samt datoerne for vores arrangementer 
kan ses på Torsdagsherrernes hjemmesi-
de under Klubber i klubben. 
Vi ønsker for alle i Dejbjerg Golf Klub 
en fornøjelig og udbytterig sæson 2014.

Formandskabet for 
Torsdagsherrerne

HERRER

KONTINGENTET  

på BLOT 200 kr. for en hel sæson  
giver adgang  

til mange gode oplevelser. 
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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
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STØT VORE 
SPONSORER

PAR
Acacia
AMU Hoverdal
Andelskassen, Skjern
Arte Glasbyg ApS.
Bilbyen Ringkøbing
BoligCenter Vestjylland
Egvad Radio & TV
Excellent Wine
Hairdesign
Handelsbanken
Hydra-Grene A/S

Højmark El ApS.
Ide Biler Skjern
Kirk Larsen & Ascanius
KontorCenter West
Sportigan
Stauning Whisky
Vestjyllands Andel
Vestjysk Autodele

SPON
SORER

SPON
SORER

SPON
SORER

SPON
SORER
– de støtter os

TURNERING
ABC Lavpris
Bravo Tours
Carlsberg
Egvad Radio & TV
Mr. Thomsen
Restaurant Fru Madsen
Ringkjøbing Landbobank A/S
Skjern Bank A/S
Sydbank A/S
Tama ApS.
Toves Rengøring A/S
vestjyskBANK A/S

Nybolig Skjern & Tarm
P. Grene A/S
Restaurant Fru Madsen
Skjern Serigrafi
Skjern Udestuer
Stark
Stensbo Huse ApS.
Strandbygaard Grafisk
Sydbank A/S
Toves Rengøring A/S
Vestas Aircoil A/S
Vestjydsk Industrilakering
Vestjylland Forsikring GS

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

EAGLE
HMN Gassalg A/S
Nykredit
Partner Revision
PWC
Søms A/S
Tandlægerne Obling
vestjyskBANK A/S
Aadum Autoophug A/S

BIRDIE
ABC Lavpris
Advokatfirmaet Johansen & Bliddal
Bjerg VVS
Bravo Tours
Carlsberg
Design Solutions
Esperanto Vine A/S
Garant Tæpper
Gopo A/S
Gunnar Guldbrand A/S
Hansen & Larsen A/S
Hotel Fjordgården
Højmark Rejser
J. M. Jensen I/S
Lauge Bonde ApS.
Malerfirma Flemming Andersen ApS.
Mr Thomsen
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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
Bredgade 67, DK-6900 Skjern, Tel. + 45 97 35 18 11

Birkmosevej 20A, DK-6950 Ringkøbing, Tel. + 45 97 32 10 55
Nygade 2, DK-6880 Tarm, Tel. + 45 97 37 32 11 

Bruger du netbank og modtager din post fra os i 
e-Boks, kan du få, det vi kalder gebyrfriHVERDAG. Det 
betyder, at du sparer nogle gebyrer ved selv at klare 
dine daglige bankforretninger i netbank.

Læs mere på vestjyskbank.dk/gebyrfrihverdag, eller 
kontakt os og hør mere. Velkommen i vestjyskBANK!

Få en gebyrfri hverdag

 vestjyskbank.dk/ringkoebing
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Erhvervsparken 5 � 6900 Skjern � 97 35 22 12 � 20 23 23 09
info@idebiler.dk � www.idebiler.dk

Se fotos på idebiler.dk

www.hansenlarsen.dk

Passion
Dynamik
Farve
Energi

Skab glæde gennem blomster – det gør vi…

bestil online
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Det kræver både styrke, vilje og viden at opnå 
gode resultater. 
Det har vi i Ringkjøbing Landbobank!

Styrken findes i vores solide, lokale fundament, 
mens vores dygtige, engagerede medarbejdere 
repræsenterer den vilje og viden, som gør  
Ringkjøbing Landbobank til et oplagt valg,  
når der er brug for en god samarbejdspartner  
på det økonomiske område. 

En solid bank giver ro i sjælen  
- og så kan du koncentrere dig om dit golfspil.

Kontakt os 
og få et godt 

tilbud!

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

Der er drive i os!
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