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BESTYRELSEN

Letagervej 1 · 6900 Skjern
Tlf. 9735 0009

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

Daglig leder:
Hanne Häggqvist
Tlf. 9735 0009

Greenkeeper:
Karsten Kastrup
Tlf. 3033 5789

Restaurant:
Fru Madsen
Tlf. 4166 3898

Træner:
Johnny Streit
Tlf. 3071 9883
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BESTYRELSEN

Restaurant:
Fru Madsen
Tlf. 4166 3898

Træner:
Johnny Streit
Tlf. 3071 9883
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Medlemstallet
På generalforsamlingen i november må-
ned kunne min forgænger på formands-
posten, Viggo Nielsen, berette om et no-
genlunde stabilt medlemstal på ca. 870 
aktive medlemmer og et samlet med-
lemstal på omkring 1.100. Disse tal er 
opnået i kraft af, at vi havde en med-
lemstilgang på ca. 100 nye medlemmer 
i sæsonen 2014. Der har altså også væ-
ret et frafald på ca. 100 medlemmer. En 
del af frafaldet er passive medlemmer, 
som har valgt at stoppe helt, men der er 
stadig forholdsvist stort frafald af aktive 
medlemmer, og det kan vi naturligvis 
som klub ikke være tilfredse med. 

Et af vore fokuspunkter i den nye sæson 
vil derfor være at begrænse frafaldet af 
medlemmer, så jeg håber, at jeg i min 
beretning på generalforsamlingen i no-
vember 2015 kan berette om mindre 
frafald og dermed forhåbentlig samlet 
medlemsfremgang. 

Det sociale liv i klubben
Dejbjerg Golf Klub er naturligvis et 
sted, hvor mange mennesker mødes for 
at spille med og mod hinanden og på 
den måde få både motion og frisk luft. 
Men det er heldigvis også et sted, hvor 
rigtig mange har et godt netværk. Der-
for er det sociale liv i klubben for man-
ge lige så vigtigt som det sportslige. 

Jeg tror, at de fleste føler sig godt mod-
taget i klubben og føler, at de kan være 
med i forskellige sociale sammenhænge 
– f.eks. klubberne i klubben (Formid-
dagspigerne, Eftermiddagspigerne og 
Torsdagsherrerne); men det kræver en 
bevidst indsats fra os allesammen at få 
alle til at føle sig velkomne. Det kan 
være, at nogen skal have en opfordring 
til at melde sig til noget eller en invitati-
on til at spille med, men det kan også 
være noget så ”simpelt” som, at vi be-
handler hinanden ”ordentligt”. Jeg har 
desværre hørt eksempler på situationer, 
hvor nogen har opført sig på en måde, 
som ikke hører hjemme hverken på en 

golfbane eller for den sags skyld andre 
steder. Tænk over levereglen: ”Du skal 
behandle andre, som du selv ønsker at 
blive behandlet”. 

Et godt socialt liv i klubben er jo til 
gavn og glæde for alle først og frem-
mest på det menneskelige plan, men i 
sidste ende er der jo også økonomi i det 
– vi skal gerne have så mange medlem-
mer som muligt.

Shoppen
Aftalen med Golfshop Ikast er i fælles 
forståelse blevet opsagt, og vi har til den 
kommende sæson indgået aftale med 4 
forskellige leverandører om at levere va-
rer til shoppen. Vi satser derfor på at 
have et udvalg, som kan tilfredsstille de 
fleste af vore medlemmer og gæster. Der 
vil naturligvis være varer, som vi ikke 
har på lager, men det vil i de allerfleste 
tilfælde være muligt for os at skaffe så-
danne varer hjem, hvis det ønskes. 

Shoppen skal igen betjenes først og 
fremmest af Hanne og Johnny, men vi 
er også i færd med at samle et team, 
som kan være behjælpelige med betje-
ningen. Vi forventer os meget af det nye 
koncept, som gerne skulle give et 
”pænt” overskud til klubkassen.

FORMANDENS
BERETNING



KLAR IGEN
Åbningstiderne vil kunne ses dels på 
opslag og dels på hjemmesiden, men i 
princippet vil der altid være åbent, når 
der er folk på kontoret. Ideen er jo, at 
hvis der er låst i shoppen, skal man 
henvende sig på kontoret, og så vil der 
blive låst op. I skal ikke være bange for 
at henvende jer, selv om de ser ud til at 
have travlt på kontoret, for de vil altid 
gerne betjene jer.

Ny chefgreenkeeper
Den 1. februar i år tiltrådte Karsten Ka-
strup som ny chefgreenkeeper. Han hav-
de allerede før dette tidspunkt været i 
gang i nogen tid med forskellige opga-
ver – først og fremmest i forbindelse 
med dræning. Karsten kom herved til at 
kende vores bane rigtig godt, og pr. 1. 
februar overtog han så ansvaret for 
golfbanens vedligeholdelse og ansvaret 
for banepersonalet. Arbejdet med banen 
foregår naturligvis i tæt samarbejde 
med baneudvalget og bestyrelsen.

Vi glæder os til samarbejdet med Kar-
sten og føler os overbevist om, at han 
har de kompetencer, der skal til for at 
vedligeholde og optimere banen på bed-
ste vis til glæde for både medlemmer og 
gæster.

Restauranten
Dejbjerg Golf Klub er så heldig at have 
en velfungerende restaurant, og det er 
bestemt ikke nogen selvfølge. Der er ef-
terhånden en del golfklubber, som må 
undvære en restaurant, fordi økonomien 

ikke kan hænge sammen. Fru Madsen – 
dvs. Erik Villumsen – har mod på at 
fortsætte driften af restauranten også i 
denne sæson, og vi er naturligvis meget 
glade for at fortsætte det gode samarbejde. 

Men som sagt; det er ingen selvfølge, at 
der er en restaurant. Vi skal være gode 
til at bruge den, vi skal gøre det til en 
vane, at en runde golf tit kan afsluttes 
med noget mad i restauranten. Det er 
kun ved, at vi alle sammen bruger den, 
at økonomien kan hænge sammen for 
restauratøren. Det vil også være rigtig 
godt, at vi gør lidt reklame for restau-
ranten i vores omgangskreds, for restau-
ranten i Golfgården er jo ikke kun for 
golfspillere.

Golfspilleren i centrum
Mange af jer har sikkert prøvet at få til-
sendt (pr. mail) et spørgeskema, når I 
har spillet en runde på en fremmed 
bane, og I har måske også prøvet at få et 
spørgeskema vedr. vores egen klub. 
Spørgeskemaet knytter sig til program-
met ”Golfspilleren i centrum”, og det er 
et program, som Dansk Golf Union står 
bag. Ideen med programmet er at give 
de enkelte klubber mulighed for at se, 
hvordan gæster og medlemmer oplever 
forskellige ting i klubben. Det drejer sig 
om alt lige fra banen og træningsfacilite-
ter til klubhus, sekretariat og restaurant.

Det er et rigtig godt værktøj for os i be-
styrelsen til at se, hvor der er stor til-
fredshed, og hvor der eventuelt skal 

strammes lidt op. Generelt er der heldig-
vis stor tilfredshed med klubben og dens 
faciliteter, men vi har naturligvis også 
fået ”anmærkninger”, som vi følger op på.

For at sådan et program skal kunne fun-
gere optimalt, skal der være mange 
svar. Jeg vil derfor opfordre jer til ikke 
bare at ignorere mailen med spørgeske-
maet, når den kommer. Brug den tid det 
tager at besvare det. Selv om det ved 
første øjekast ser uoverkommeligt ud, 
tager det kun nogle få minutter at kom-
me igennem. Ved at yde denne lille ind-
sats er I med til at gøre klubberne og 
banerne endnu bedre.

50-års jubilæum
Dejbjerg Golf Klub er jo én af landets 
ældste klubber – det ses bl.a. af, at vi er 
klub nr. 19. Den stiftende generalfor-
samling afholdtes d. 30. januar 1967, og 
de første 7 huller blev indviet d. 23. 
september 1967. Vi kan altså fejre 50-
års jubilæum i 2017. Bestyrelsen begyn-
der snart at arbejde med den overordne-
de planlægning af jubilæumsåret, og der 
vil sikkert ikke gå lang tid, før vi skal 
have nedsat et udvalg til at arbejde med 
ideer og planlægning.

Går du rundt med gode ideer omkring 
sådan et jubilæum, vil vi gerne høre fra 
dig. Vi vil også gerne høre fra medlem-
mer, som evt. kunne tænke sig at være 
med i arbejdet frem mod jubilæet. 

Den nye sæson
Nu varer det ikke længe, før sæsonen 
2015 skydes rigtigt i gang med åbnings-
turneringen d. 11. april, og herefter star-
ter mange forskellige tiltag i klubben – 
nye såvel som gamle. Alle udvalgene 
skriver her i årsskriftet om tiltagene på 
deres område, og derudover kan du føl-
ge med på hjemmesiden, hvor vi hele ti-
den vil opdatere omkring det, der sker i 
klubben.

JEG VIL GERNE ØNSKE ALLE  
EN RIGTIG GOD SÆSON  

MED MASSER AF GOLFSPIL

Kurt Dalgaard
Formand for 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

Å R S S K R I F T  2 0 1 56

Vi er også tiltrådt Grafisk CSR-kodeks

Vi producerer tryksager
med omtanke

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

5041 0751
Svanemærket trykkeri

Vi ønsker, at vores miljøpolitik  
skal være en central del  

af vores virksomhedsgrundlag nu og i fremtiden



Bestyrelsen:
Kurt Dalgaard (formand), Bent Byskov, Hans Peter Ø. Mik-
kelsen, Jens Peder Jespersen, Mads Møller, Peder Bro Iversen, 
Vagn Krogsgaard, suppleant Frits Christensen

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, Johannes 
C. Friis, Jørgen Wagener, Leif L. Jensen, Preben Vils Peder-
sen, Rolf Werner Christensen, Søren Jespersen

Baneudvalg:
Jens Peder Jespersen (formand), Johnny Streit, Karsten Ka-
strup, Lars Elkjær Nielsen, Laura Tang Madsen, Peder Bro 
Iversen, Aage Daugaard

Begynderudvalg:
Vagn Krogsgaard (formand), Anette Black, Bjarne Häggqvist, 
Bjarne G. Hansen, Chris Black, Grethe Holm Rasmussen, In-
ger Vestergaard, Inger Marie Andersen, Jan Holm Rasmussen, 
Jytte W. Hansen, Jørgen Lauritsen, Kaj Gynthe Nielsen, Mo-
gens Andersen, Per Hindø, Sara Jensen, Vibeke Horn Laurit-
sen

Bladudvalg:
Mads Møller (formand), Hanne Häggqvist

Handicapudvalg:
Kurt Dalgaard (formand), Hanne Häggqvist

Husudvalg:
Bjarne Häggqvist, Charlotte Svarrer, Grete Christensen, Han-
ne Häggqvist, Hanne Krogsgaard, Inge Møller, Karen Bolle-
rup, Margit Jensen, Ole Møller, Peter A. Svarrer, Rolf Werner 
Christensen, Solveig Korsgaard

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

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

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

Turneringsudvalg:
Mads Møller (formand), Bjarne Häggqvist, Carl Juhl Thor-
sted, Frits Christensen, Hanne Pliniussen, John Spliid Frede-
riksen, Lone Wulff Larsen, Poul Ernst Vestergaard, Rikke L. 
Omme, Tinne Jensen, 

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

Eftermiddagspigerne:
Anne Maria Bartholin, Else Kjærgaard Kristiansen, Kirsten 
Simonsen, Solveig Mahler

Old Boys:
Jørgen S. Sørensen, Peter Sørensen

Torsdagsherrer:
Bent Georg Jensen, Dan Lind Hansen, Peter Sørensen, Poul 
Rasmussen

OVERSIGTUDVALGS-
OVERSIGT
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PIN
K CUP

PINK CUP 2015
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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

Pink Cup er Danmarks 
største golfturnering for kvin
der. Den er ikke udelukkende 
en turnering for konkurren
cens skyld, da den samtidig 
er en velgørenhedsturnering.

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 landsfinale, hvor 
man spiller som hold. Det hold som 
scorer flest point får vandrepokalen 
med hjem. Ved landsfinalen i 2010 var 
det 2 Dejbjergpiger, som hjembragte po-
kalen, og det kunne vi da godt tænke os 
at prøve igen.

For 13. gang arrangeres den landsdæk-
kende turnering Pink Cup, og for 13. 
gang deltager Dejbjerg Golf Klub. Tur-
neringen arrangeres af Tirsdagspigerne, 
men alle kvinder i Dejbjerg Golf Klub 
kan deltage. Sidste år deltog 72 spillere, 
og vi håber også at rigtig mange af Dej-
bjergs piger og damer møder op til

Sidste år fik vi indsamlet 65.610 kr. 
som vi kunne videresende til Kræftens 
Bekæmpelse, og det blev det 5. største 
beløb ud af de 120 klubber, som deltog 
på landsbasis. Igennem de år vi har del-
taget, har vi i alt indsamlet 575.000 kr.

Pengene indsamles dels ved at deltager-
ne betaler et beløb for at spille med i 

turneringen og dels ved forskellige kon-
kurrencer og amerikansk lotteri. Vi har 
mødt stor opbakning fra både spillere 
og lokale virksomheder, forretninger og 
banker, som har sponsoreret ting og sa-
ger til præmiebordet eller kontante be-
løb til indsamlingskontoen. Det håber vi 
også der bliver mulighed for i år. 

I 2014 blev der arrangeret en Pink Cup 
turnering for torsdagsherrerne, hvor 54 
herrer deltog og støttede sagen. Som af-
slutning på Pink Cup aktiviteterne havde 
vi en sensommermatch med 71 deltagere.

Såfremt der er tilslutning fra Dejbjergs 
herrer, vil vi også i år arrangere en tur-
nering til fordel for indsamlingen og til 
fornøjelse for deltagerne. Følg med på 
Dejbjerg Golf Klubs hjemmeside, når 
der foreligger nyt om sagen

PINK CUP Udvalget

PINK CUP TURNERINGEN  
i Dejbjerg Golf Klub  

TIRSDAG DEN 16. JUNI



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

Vi holder opstartsmøde 
onsdag den 8. april kl. 
18.00 i klubhuset. Alle 
børn mellem 6 og 18 år er 
velkommen til at komme og 
høre om hvad der skal ske 
i løbet af 2015. Vi fortæller 
om de forskellige turne
ringer man kan deltager i 
og andre arrangementer i 
løbet af året.

Træningen
Som junior i Dejbjerg Golf Klub kan 
du få gratis træning en til to gange om 
ugen. Træningstiderne kan du se på dej-
bjerggk.dk under junior. Træningen va-
retages af vores træner Johnny Streit. 
Træningen er delt op således der er 
bambitræning om tirsdagen fra kl. 
16.30 – 17.30, med start den 21. april. 
Juniortræning starter onsdag den 8. 
april og der vil være træning hver ons-
dag fra kl. 17.00 – 18.00 og om torsda-
gen fra kl. 18.00 – 19.00. Træningen 
kører i foråret til uge 26 og starter igen 
i uge 33. Afslutningen for hele junioraf-
delingen er den 26. september.

Juniorlejr
Igen i år forsætter vi med successen og 
gentager juniorlejren. Lejren løber af 
stablen den 5. – 6. juni. Programmet 

ligger ikke helt fast endnu, men en ju-
niorlejr er med garanti sjov. Vi sover i 
telt på banen, spiller natgolf med lys-
bolde, hygger med hinanden, ser video 
og spiller golf en hel weekend. Hold 
godt øje med hjemmesiden.

Turneringer i Dejbjerg
I 2015 afholder juniorafdeling 3 turne-
ringer. Den 16. maj er vi blevet tildelt 
Junior Distrikts Tour, en turnering som 
samler juniorer fra det meste af Jylland. 
Vores årlige kredsturnering som samler 
juniorer i alle niveauer er den 20. juni 
og om søndagen har vi vores rangliste-
turnering, hvor de bedste juniorer fra 
hele landet er inviteret. Max HCP er 
11.3, så det er nogle dygtige unge spiller.

Forældrehjælp
Du behøver sådan set ikke være for-
ældre for at få lov til at hjælpe i junior-
udvalget, 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 turne-
ringer eller 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 DGK juniorafdeling. 

Støt juniorafdelingen
Igen i år sælger vi de populære partner-
pakker. Noget for noget princippet, er 
gældende 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 
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.

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 shop-
pen, og høre mere om mulighederne for 
at blive junior i Dejbjerg Golf Klub.

JUNIOR- 
OPSTARTSMØDE



BEGYNDERUDVALGETBEGYNDER-
UDVALGET
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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 er vi klar til den nye 
sæson, og vi glæder 
os til at se mange nye 
ansigter. Sidste år fik 
vi næsten 100 nye 
medlemmer. Vi håber 
2015 bliver lige så god.

Vi sluttede af med en rigtig god fest, 
med en utrolig flot tilslutning. 
Jeg (undertegnede) vil gerne sige med-
lemmerne af begynderudvalget (se nav-
ne på hjemmesiden) tak for et virkeligt 
fint samarbejde i den forløbne sæson. 

Anne Grethe Nielsen, Svend Larsen, 
Elly Kjærgaard, Else Marie Jensen, 
Hans Peter Jensen, Emma Jensen og 
Carlo Jensen har valgt at stoppe i be-
gynderudvalget. Tusind tak for det 

enormt store arbejde, I har ydet. Heldig-
vis har I sagt, at I i et vist omfang ger-
ne vil fortsætte som følgesvende. 

Nye i begynderudvalget er: 
Per Hindø, Mogens Andersen, Anette 
Black, Chris Black, Jytte W. Hansen, 
Grethe Holm Rasmussen og Jan Holm 
Rasmussen. 
Hjertelig velkommen til jer.

Tusind tak til følgesvendene, der troligt 
følger med rundt, svarer på spørgsmål 
og får begyndermatcherne til at forløbe 
gnidningsløst.
Vi vil også gerne sige tak for godt samar-
bejde til Hanne Häggqvist, Johnny Streit, 
Niels, Erik og greenkeeper personalet.

Tak til Ringkøbing Landbobank for 
præmier til afslutningen.

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:

ÅBENT HUS:
14. juni 2015

SPIL GOLF MED EN VEN: 
den 29. april 2015,  
den 27. maj 2015,  

den 1. juli 2015  
og den 26. august 2015
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Begynderbagmærke
Når man har tegnet sit begynder-
medlemsskab, får man udleveret et 
begynderbagmærke, som skal bæres 
synligt på udstyret.
Før man rigtig kan komme i gang 
med at spille golf - dvs. på den store 
bane, skal begynderbagmærket ud-
skiftes med et hvidt bagmærke. Det-
te sker, når golfskolen er afsluttet.
1.  5 gruppelektioner á 50 

min. hos klubbens træner.
2.  Prøve på pay & play banen 

bestående af 2 runder á 6 
huller med min. 20 point 
ialt.

3.  Deltaget i 2 teoriaftner.
4.  Bestået teoriprøve.
5.  Opnået 10 point i én be-

gyndermatch på stor bane.

Vi arrangerer begyndermatcher hver an-
den onsdag, og i juni og august hver 
onsdag. Industriferien er undtaget. Før-
ste match afvikles onsdag den 8. april. 
Den sidste afvikles lørdag den 26. sep-
tember, hvor sæsonen afsluttes med 
match om eftermiddagen og spisning 
med præmieoverrækkelse om aftenen. 
Alt aktuelt er på hjemmesiden eller på 
opslagstavlen I kælderen.

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.  

Hovedregel for hvem der kan 
deltage 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 begyn-
dermatcher.
Men!! +hcp 37!! – uanset hvor mange 
år du har været medlem, er du 
velkommen til at tilmelde dig, og hvis 
der er plads, kan du se dit navn på 
startlisten i Golfbox.

Flest point på par-5 hullerne – damer:
Anna Maria Villadsen 1
Flest point på par-5 hullerne – herrer:
Erik Dahlgaard 4
Flest point på par-4 hullerne – damer: 
Johanne L. Christensen 9
Flest point på par-4 hullerne – herrer:
Per Korshøj 10
Flest point på par-3 hullerne – damer:
Inga Kirk  5
Flest point på par-3 hullerne – herrer:
Lars Bækgaard 5
Nærmest flaget hul 3, 2. slag – damer:
Inga Kirk  4,01 m
Nærmest flaget hul 3, 2. slag – herrer:
Henning Brandt 0,93 m

11

Ved begyndermatcher må man anvende 
kaninteestedet ved hul 1 og hul 11     
Resultaterne fra vores festlige afslutning 
blev følgende:

Damer:
1.  Vivi Dammark 17
2.  Åse Lanther 15
3.  Dorthe Bork 14
4.  Mai-Britt F. Christensen 14

Herrer:
1.  Kaj Børge Nielsen 21
2.  Christian Villadsen 19
3.  Søren Bækgaard  19
4.  Svend Erik Mouridsen 18
5.  Harry Tholstrup 18
6.  Søren Silberg 17



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
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Nærmest flaget hul 4, 2. slag – damer:
Maj-Britt Christensen 5,04 m
Nærmest flaget hul 4, 2. slag – herrer: 
Per Korshøj 0,82 m
Nærmest flaget hul 7, 3. slag – damer: 
Ikke nogen
Nærmest flaget hul 7, 3. slag – herrer:
Henning Brandt 6,70 m
Længste drive hul 8 – damer:
Inge Krogsgaard
Længste drive hul 8 – herrer:
Kristian Wulff 
Færrest put på runden – damer:
Inge Krogsgaard Christensen 23
Færrest put på runden – herrer:
Knud Erik Bollerup 20
Den dame der er gået længst ned i 
HCP det første år – Skjødes pokal:
Jytte Ingerslev Agger, HCP 49
Den herre der er gået længst ned i 
HCP det første år – Hannes pokal:
Søren Vinther Jensen, HCP 34,0 

Årets kanin:
Lars Bækgaard

PUV.
Vagn Krogsgaard

 ➘

VIGTIGT
Alle medlemmer kan uden betaling invitere venner og 
bekendte som er potentielle nye medlemmer med på 
pay and play banen, mod først at afhente et greenfee-
kort på kontoret, (må gerne afhentes i god tid før, hvis 

man ønsker at gå runden om aftenen eller i weekenden). 

Vi er meget interesseret i at få din nabo, familie medlem 
eller arbejdskammerat som medlem, og du er den, 

som allerbedst kan skabe kontakten.

Gør en indsats her, og du gør en kæmpe indsats for 
klubben – også til glæde for dig selv. I 2014 blev der her 

gjort en stor indsats fra medlemmerne på dette område. 

TAK FOR DET
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 Dejbjerg Golf Klub.



MATCHER37-54 matcher

Vi forhandler blandt andet

TITLEIST
WILSON 

SPORTSBACKUP
BACKTEE

Vi kan tilpasse 
dit udstyr

Golfshoppen i Dejbjerg Golf Klub  
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Igen i år vil der være mulighed for at 
spille 37-54 matcher, som afholdes fre-
dage den 29. maj, 19. juni, 7. august og 
11. september alle dage kl. 16.30.
Det er matcher for spillere med bagmær-
ke og handicap mellem 37 og 54.
Matcherne er for alle, uanset om man 
har spillet golf i længere eller kortere tid.

Det drejer sig bare om, at man har lyst 
til at spille en 18 hullers match sammen 
med andre med samme handicap. 

Der vil blive spillet golf på forskellige 
måder både stableford og parmatch. 
I det hele taget – drejer disse 37-54 
matcher sig om, at det skal være hygge-
ligt og trygt at spille.

Efter matchen vil der blive serveret en 
let anretning – og selvfølgelig vil der 
være præmieoverrækkelse.

Pris: 100 kr. inkl. spisning excl. drikke-
varer.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at 
deltage i ovenstående.  

Tilmelding på Golfbox eller på den sto-
re opslagstavle i kælderen.

Minimum deltagerantal 20 personer. 

Matchledere
Emma og Carlo
Elly og Kristian



ELITENELITEN 
2015

2014 var et udfordrende år for Dejbjergs elite 
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•  Vores fusionshold med Herning Golf-
klub skulle i 2014 prøve kræfter med 
1. division, men med tilgang af et par 
rigtig dygtige spiller fra Herning, var 
der store forventninger til holdet. 
Hurtigt viste det sig, at det skulle bli-
ve en kamp mellem Aalborg og Her-
ning / Dejbjerg, om hvem der skulle 
op i den bedste liga. Med den profes-
sionelle Daisy Nielsen (datter af 
speedwaykøreren Hans Nielsen) på 
Aalborg holdet, var der lagt op til en 
rigtig spændende dyst i Dejbjerg. 1. 
singlen var med vores Cathrine Or-
loff Madsen mod Daisy Nielsen, de 
spillede rigtig godt golf og var da 
også begge nogle under banens par. 
Matchen skulle helt ud på 18. hul, 
hvor Cathrine blev vinder. Desværre 
var det ikke nok, da Herning / Dej-
bjerg tabte kampen 4-8. Nu skulle 
Herning / Dejbjerg vinde kampen i 
Aalborg for at bevare chancen for en 
oprykning. Desværre blev det til en 
nederlag på 8 – 4 og de sluttede på 
en rigtig pæn 2. plads. Efter en flot 
sæson, ser det noget anderledes ud i 
2015, da Dejbjerg kun kan stille med 
en enkelt elitepige, og som følge her-

af er nødt til at trække sig fra samar-
bejdet med Herning. Herning over-
tager holdet selv, og med nogle unge 
dygtige juniorpiger ønskes de held og 
lykke med sæsonen 2015.

•  1. holdet for herrer havde desværre 
mistet en del 1. holds spillere fra året 
før, så det ville være et år hvor det 
gjaldt om at blive i 3. division. Efter 
at have tabt hjemme mod Breinholt-
gaard, skulle Dejbjerg til Varde og 
have det ene point. Efter en utrolig 
jævn kamp, blev det desværre til et 
nederlag på hul 18. Det viste sig hur-
tigt at Breinholtgaard og Esbjerg var 
for gode, så det var Varde vi skulle 
slås med. Kampen hjemme mod Var-
de skulle afgøre hvem der skulle ned 
og selvom vi vandt kampen, var det 
desværre med mindst mulig margen 
man rykkede ned i 4. division. Målet 
for 2015 er at komme tilbage i 3. di-
vision. 

•  Med et rigtigt godt 2. hold, var der 
store forventninger til 2014 sæsonen. 
Det viste sig hurtigt at det ville blive 
en kamp mellem Silkeborg/Ry og 

Dejbjerg. Hjemmekampen med Silke-
borg/Ry blev efter rigtigt godt spil 
vundet 9 – 5 og Dejbjerg øjnede 
chancen for at komme i opryknings-
spillet. De øvige kampe mod Him-
melbjerget og Søhøjlandet blev 
 vundet rimelig sikkert af begge hold. 
Nu skulle Dejbjerg til Silkeborg, hvor 
man måtte tabe 6 – 8 og stadig blive 
nr. 1 i puljen. Desværre havde Silke-
borg fundet nogle rigtig gode spiller 
frem til dagen og Dejbjerg tabte 12 – 
2. Med nogenlunde samme hold i 
2015, er forventningerne høje.

•  Vores 3. hold for herre var i år base-
ret på unge spiller under 18 år, for at 
give dem lidt erfaring med hulspil. 
Der var rigtig gode hold med i deres 
pulje og det blev desværre til en sid-
ste plads, men utrolig mange erfarin-
ger rigere. 

•  3. division senior. Har haft en god og 
spændende sæson, hvor vi klarede 
skærene og blev i 3.division. Forvent-
ninger til næste sæson er at forblive 
der.



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-
varer på egen regning).

KL. 13.15 -  start 9/18 hullers turnering 
på sommergreens, (hvis 
vejret, og banen tillader 
det) og kun for deltagere i 
oprydningsdagen. Derefter 
er der igen vintergreens. 

ELITEN
2015 bliver spændende for 
Dejbjerg Elite
Uden et dame hold, har vi på herresiden 
et hold i 4. division, samt 2 hold i dan-
marksserien.
Målsætningen med 4. division herre er 
at vinde puljen i år og komme til at 
spille om oprykning til 3. division. Vi 
har fået tilgang af et par spillere, så tro-
en på oprykningen er stor. Bruttotrup-
pen til første holdet, er stadigt ungt, og 
nye unge lovende spillere er på vej, så 
der ligger forhåbentligt 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 
med de unge spillere som fik blod på 
tanden sidste år. 

Ændringer i eliten
Den eneste ændring der er i 2015, er at 
vi desværre må sige farvel til vores 
samarbejde med Herning på dame si-
den. 

Opstart
I år starter vi i marts med indendørstræ-
ning, derudover deltager vi i nogle min-
dre træningssamlinger i løbet af april 
måned. Første turneringsweekend er 
den 25. og 26. april.

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 junio-
rerne 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 ba-
nen. Derudover 2 billetter til afslut-
ningsmatch 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 28. 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 22. MARTS  

PÅ E-MAIL: 
KONTOR@DEJBJERGGK.DK
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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

Passion
Dynamik
Farve
Energi

Skab glæde gennem blomster – det gør vi…

bestil online
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Den nye sæson kan bare 
komme an…
Turneringsudvalget byder hermed vel-
kommen til en ny og forhåbentlig rigtig 
god sæson. Vi håber naturligvis på stor 
deltagelse i klubbens turneringer.

Der har været enkelte udskiftninger i 
udvalget. Chris og Anette Black, Vagn 
Jørgensen, Else Marie Lund og Mads 
Astrup har valgt at sige stop. Der skal 
herfra lyde en stor tak for jeres indsats! 
Nye i udvalget er Poul Ernst Vester-
gaard, Carl Juhl Thorsted og Hanne 
 Pliniussen – velkommen til jer. 

Er der nogen, som har lyst til at være en 
del af turneringsudvalget, hører vi gerne 
om dette. I bedes rette henvendelse til 
Hanne Häggqvist eller Mads Møller.

Som sædvanligt fristes man næsten til 
at sige, så starter sæsonen op med Vest-

jysk BANK åbningsturnering. Dog er 
turneringen flyttet til lørdag den 11. 
april og tidspunktet er rykket til kl. 9, 
hvor vi tidligere slog ud om søndagen 
kl. 11. Vi håber at vejrguderne er med 
os, så vi alle kan komme godt i gang 
med den nye sæson.

Programmet for 2015 
Desværre har vi mistet en turnerings-
sponsor. Det drejer sig om Bravo Tours. 
Hvis der er nogen af klubbens medlem-
mer, som ligger inde med nye tiltag, hø-
rer vi gerne om dette. Læs mere om 
dette års program på siderne 20-21 i 
dette årsskrift.

Mr. Thomsen
Turneringen har ændret på konceptet og 
vil i år hedde Mr. Thomsens Mexican-
ske makker Match. Hvor man tidligere 
sluttede af med musik og dans med sin 
partner, vil der i år være mulighed for 

at melde sig til med en makker man 
selv vælger og turneringen afsluttes med 
mexicansk mad i restauranten.

Landbobanken Golf Cup 2015
Turneringen afvikles for 4. gang i sam-
arbejde med Holmsland Klit Golf. Dej-
bjerg Golf Klubs medlemmer bakker 
rigtig flot op om turneringen, hvilket 
også ses tydeligt når der deles præmier 
ud. Har man kendskab til golfspillere, 
som er bosat i kommunen, men spiller i 
en anden klub, så opfordrer dem til at 
deltage i denne turnering. I år får man 
udleveret en club-sandwich om lørdagen 
og om søndagen vil der være fælles 
morgenmad i de to klubhuse.

Løbende turneringer
Carlsbergs hulspilsturnering er igen i år 
en del af klubbens turneringer. Der spil-
les løbende i både en individuel - og 
parturnering.  

D e j b j e r g  G O L F  K L U B 17

TURNERINGS- 
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... fortsætter på side 18
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TURNERING

står vi altid klar til at 
hjælpe og rådgive dig!

STARK Skjern
Smedevej 6 • 6900 Skjern

Tlf. 9735 1400

hos

STARK SKJERN

Ligeledes deltager Dejbjerg Golf Klub i 
Regionsgolf, hvor vi er med i både A-, 
B-, C- og D-rækken samt 1 seniorhold 
og 2 veteranhold. Det er en holdturne-
ring, hvor der spilles mod andre om-
kringliggende golfklubber. Der er ind-
ledende puljematcher i maj og juni må-
ned. Læs mere om denne turnering på 
www.regionsgolf-danmark.dk.
Klubben deltager også i år i BOSS Syn-
optik Cup, hvor der spilles i 5 handicap-
grupper. Turneringen tager udgangs-
punkt i 3 interne klub-turneringer og 
det er i år Early Riser, Skjern Bank og 
TAMA Cup lørdag.

På udvalgets vegne
Mads Møller

Vi vil slutte af med at 
ønske alle en rigtig 
god sæson og vi 
glæder os til at se 
mange af jer til  
årets turneringer
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 ➘



O
LD

 BOY’S
Dette års gennemgang er vanske-
lig at starte på, da vi i 2014 mi-
stede Christian Jensen, som døde 
30. maj 2014.

Christian bestilte billetter i januar 
til en golf tur til Fuerteventura 
for 8 personer, men ved et læge-
besøg i januar blev han frarådet 
at rejse. Han kom hurtig under 
lægebehandling og da han fik ny 
medicin følte han sig meget bedre 
tilpas, sådan at han deltog i for-
mandsmødet i Herning og spille-
de en runde golf med de øvrige 
deltagere. Men pludselig i maj fik 
han sygdommen ret at mærke og det 
gik meget stærkt til sidst, sådan at han 
døde 30. maj 2014.

Æret være Christian Astrup 
Jensen’s minde

Også i 2014 har vi haft nogle gode mat-
cher med de øvrige klubber, hvor stil-
lingen i turneringen skiftede flere gan-
ge og som sædvanlig var det Lemvig 
og Dejbjerg der kæmpede om sejren. 
Det blev Lemvig der vandt da de førte 
inden sidste turneringsrunde. Vi må 
komme stærkt tilbage, så vi i 2015 vin-
der plaketten tilbage til Dejbjerg.

Som nævnt i sidste årsrapport, har vi 
igen i år fået alle på venteliste med til 
matcherne, sådan at vi har været fuldt 
hold hver gang. 

Også en meget stor tak til alle green-
keeperne, som hver gang vi har match i 
Dejbjerg har sat en meget flot bane og 
anlæg op, der altid bliver meget rost af 
vore gæster.

Efter årsafslutningen, har Viborg meldt 
tilbage at de trækker sig ud af turne-
ringen, de har før hver match haft me-
get vanskeligt med at få medlemmerne 
til at slutte op om turneringen. For-

MATCHERNE I 2015 ER PÅ NUVÆRENDE TIDS-
PUNKT FASTSAT SOM FØLGER:

21. maj 2015 Nordvestjysk Golfklub

18. juni 2015 Herning Golfklub

16. juli 2015  evt. ny klub

20. august 2015 Dejbjerg Golf klub

17. september 2015 Holstebro Golfklub

8. oktober 2015 Lemvig Golfklub

OLD BOY’S
 2015 

mandskabet i NVJ skal komme tilbage 
med forslag om ny klub, som kan være 
med i turneringen

Sæsonen 2014 fik en kedelig afslutning, 
da matchen i NVJ ikke blev spillet fær-
dig på grund af tordenvejr, men nogle 
af spillerne gennemførte alligevel hele 

matchen, da tordenvejret kun var af 
kort varighed.

Peter Sørensen er indtrådt i stedet for 
Christian.

Med sportslig hilsen
Peter og Jørgen

TURNERING
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2 15
VIGTIGE DATOER 

APRIL MAJ JUNI JULI

O 1

T 2 Skærtorsdag

F 3 Langfredag

L 4

S 5 Påskedag

M 6 2. påskedag 15

T 7

O 8 Begyndermatch

T 9

F 10

L 11
vestjyskBANK  
Åbningsturnering

S 12

M 13 16

T 14 Golfens Dag

O 15

T 16

F 17

L 18

S 19

M 20 17

T 21

O 22 Begyndermatch

T 23

F 24

L 25
Danmarksturnering  
Mr. Thomsens Mex. Makker Match

S 26 Danmarksturnering

M 27 18

T 28

O 29 Spil golf med en ven

T 30

F 1
Ringkøbing Landbobank 
turnering St. bededag

L 2

S 3

M 4   19

T 5 Danmarks befrielse 1945

O 6 Begynderturnering

T 7

F 8   

L 9

S 10

M 11  20

T 12

O 13

T 14 Kr. himmelfartsdag

F 15 Begyndermatch

L 16

S 17

M 18 21

T 19

O 20 Begyndermatch 21

T 21

F 22 Spil golf med en ven

L 23

S 24 Pinsedag

M 25
Skjern Bank Turnering
2. pinsedag 22

T 26

O 27 Spil golf med en ven

T 28

F 29 37-54 match

L 30   

S 31 Danmarksturnering

M 1 23

T 2

O 3
Dejbjerg Golf Klub  
Herrematch

T 4

F 5 Grundlovsdag

L 6   

S 7
Restaurant Fru Madsen, 
Early Riser

M 8 24

T 9

O 10 Begyndermatch

T 11

F 12

L 13

S 14 Åbent hus

M 15 25

T 16  Pink Cup

O 17 Begyndermatch

T 18

F 19 37-54 match

L 20 Juniorranglisteturnering 

S 21 Længste dag

M 22 26

T 23

O 24
Begyndermatch 
Skt. Hans dag

T 25

F 26 ABC Lavpris Turnering

L 27

S 28

M 29 27

T 30

O 1
Begyndermatch
Spil golf med en ven

T 2

F 3 Begyndermatch

L 4

S 5

M 6 28

T 7

O 8

T 9

F 10

L 11

S 12

M 13 29

T 14  

O 15

T 16

F 17

L 18

S 19

M 20 30

T 21

O 22

T 23

F 24 Tama Cup

L 25 Tama Cup

S 26 Tama Cup

M 27 31

T 28 Tama Cup

O 29

T 30

F 31
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VIGTIGE DATOER 

L 1

S 2

M 3 32

T 4 Danmarksturnering

O 5 Begyndermatch

T 6

F 7 37-54 match

L 8

S 9

M 10 33

T 11

O 12  

T 13

F 14

L 15 Danmarksturnering

S 16

M 17 Sponsordag 34

T 18

O 19 Begyndermatch

T 20

F 21 Begyndermatch

L 22

S 23

M 24 35

T 25

O 26 Spil golf med en ven

T 27

F 28 Sydbanks fourballturnering

L 29

S 30

M 31

T 1 35

O 2 Begyndermatch

T 3

F 4 Begyndermatch

L 5 Kommunemesterskab

S 6 Kommunemesterskab

M 7  

T 8 37

O 9

T 10

F 11 37-54 match

L 12 Udvalgssammenkomst

S 13

M 14

T 15 38

O 16 Begyndermatch

T 17

F 18 Begyndermatch

L 19 Klubmesterskab

S 20 Klubmesterskab

M 21

T 22

O 23 Begyndermatch

T 24

F 25

L 26 Begynderafslutning

S 27 Greenkeeperens  skræk

M 28 40

T 29

O 30

T 1

F 2

L 3

S 4

M 5 41

T 6

O 7

T 8

F 9

L 10  

S 11

M 12 42

T 13

O 14

T 15

F 16

L 17

S 18

M 19 43

T 20

O 21

T 22

F 23

L 24 FN-dag

S 25 Sommertid slut

M 26 44

T 27

O 28

T 29

F 30

L 31

S 1 Tidlig Gløgg Turnering

M 2 45

T 3

O 4

T 5

F 6

L 7

S 8

M 9 46

T 10

O 11 Morten Bisp

T 12

F 13

L 14

S 15

M 16 47

T 17

O 18

T 19

F 20

L 21

S 22

M 23 48

T 24

O 25 Generalforsamling

T 26

F 27 Generalforsamling

L 28

S 29 1. søndag i advent

M 30 49

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

D e j b j e r g  G O L F  K L U B 21



Å R S S K R I F T  2 0 1 522

Din personlige ejendomsmægler

www.home.dk

For at give mine kunder en rigtig god oplevelse, bestræber jeg mig altid på at levere en engageret og 
fokuseret indsats. Jeg ønsker at give mine kunder den bedste individuelle service, hvor vi sammen 
planlægger det kommende boligsalg. Du vil altid kunne komme i kontakt med mig, og jeg giver løbende 
tilbagemeldinger til dig som sælger.

I tæt samarbejde med mine dygtige medarbejdere, vil jeg gøre følgende for at hjælpe dig bedst muligt:

• Lytte til dine behov

• Følge op på køberne

• Holde jævnlige statusmøder

• Løbende afholde åbent hus

•  Markedsføre din bolig på home.dk som er kåret til Danmarks bedste boligsite. Endvidere annoncerer 
vi din bolig på boligsiden.dk og boliga.dk

•  Gennemgå vores landsdækkende køberkartotek – Vi har måske allerede køberen til din bolig

•  Du bliver oprettet på ”myhome” som er din personlige hjemmeside, hvor du kan følge dit boligsalg.  
Her modtager du tilbagemeldinger på åbne huse og fremvisninger samt kan se statistikker på salget m.v.

David Ørskov
Indehaver, ejendomsmægler, MDE 
home Ringkøbing - Skjern
Torvegade 6
6950 Ringkøbing 

Værdiskabende, målrettet, tilgængelig 
og engageret i salget af din bolig!Tlf  97 32 08 99

Mobil  22 40 92 44
Email davi@home.dk

Af høj
kvAlitet

SkjeRN
Trykkerivej 4 • Tlf. 76 15 30 30

ølGOD
Industrivej 20 • Tlf. 76 15 31 20

11
21

03
 0

9

GRATIS SERVICETJEK

Klar til høsten?
Super Dæk Service hjælper dig!

I hele juni/juli måned tilbyder Super Dæk Service i Skjern og Ølgod
GRAtiS servicetjek af alle landbrugsdæk.

Vi kommer ud forbi og undersøger om dækkene er klar til den krævende høst.
Vi tjekker for skader og sikrer at I kører med korrekt dæktryk.

Vi kommer også gerne med teknisk rådgivning – heriblandt korrekt dæktryk under
forskellig kørsel, tvillingemonteringer, påfyldning af vand osv.

Bjørn og René, og deres fuldt udstyrede biler, står klar
til at servicere enhver opgave inden for landbrug.

kontakt os på nedenstående telefonnumre for at lave en aftale omkring servicetjek.



HERREM
ATCH

Afløseren for den tidligere Røget Helt Match.

Invitation til Dejbjerg Golf Klub herrematch
Onsdag den 3. juni 2015 gunstart kl. 10.00

18 hullers Stableford med start på alle huller kl. 10.00 for alle mænd mellem 25 og 100 år med max. 
HCP 36.

Efter matchen serveres en traditionel MANDEFROKOST bestående af røget helt, bøf tartar,  
svinekamsteg og ost med tilbehør.

Pris for arrangementet: kr. 200,- + evt. greenfee 

NB! Evt. greenfee kr. 150,- betales sammen med deltagergebyret.
Normal greenfee er kr. 300,-

Husk en god historie altid er velkommen, så gem en til dagen!

Betaling sker kontant på dagen, men ved afbud efter den 28. maj, opkræves gebyr på kr. 150,-  
til betaling af forberedt mad. Vi håber på jeres forståelse.

 

Tilmelding
Golfbox – åbne turneringer Dejbjerg Golf Klub.
Senest mandag den 25. maj 2015

Med venlig hilsen og på gensyn
Jens H. Rasmussen og Poul Krogh Pedersen

DEJBJERG GOLF KLUB 

HERREMATCHEN

DEJBJERG GOLF KLUB 

HERREMATCHEN
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EFTERMIDDAGS
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Formiddagspigerne byder velkommen til 
sæsonen 2015 til alle friske golfpiger, 
der har tid og lyst til at spille golf sam-
men med formiddagspigerne hver tirs-
dag kl. 9.30 (ingen handicapbegræns-
ning).

Vi mødes første gang tirsdag den 7. 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 indsættes på kontonummer: reg. nr.: 
7780 kontonr.: 0002117752 (husk at opgi-
ve navn og medlemsnummer) eller beta-
les ved tilmeldingen. Nye spillere er me-
get 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 og afleverer scorekort 
kl. 9.05.. Vi starter på Hul 1, 18, 17, 16 
og 14. Scorekortene uddeles til holdet 
kl. 9.15, hvorefter alle går ud og er klar 
til at spille kl. 9.30. Som noget nyt i år, 
har vi reserveret en tid til de spillere, 
der kun kan spille 9 huller. De går ud, 
når sidste hold har passeret hul 1. Det 
betyder, at vi er færdige på nogenlunde 
samme tid, så alle, der har lyst, kan få 
et stykke mad og socialt samvær i klub-
huset efter matchen.

I får udleveret en informationsfolder 
med årets matchprogram. Der bliver 
også lavet en ny hjemmeside, hvor I kan 
se alle informationer om formiddags-
pigerne. Den indeholder matchprogram 

plus mange praktiske oplysninger, som 
f.eks. reglerne ved de forskellige match-
former.
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

FORMIDDAGS-
PIGER Byder 

velkommen  
til sæsonen 

2015
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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



EFTERMIDDAGS
PIGER

EFTERMIDDAGS-
PIGERNE
Nu er vi i februar måned og når solen 
skinner kommer lysten til igen at boltre 
sig på vores dejlige golfbane tirsdag ef-
termiddag

I år starter vi op med informationsmøde 
tirsdag den 31. marts kl. 16.30. 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 
2015 er på kr. 250. Villy Svindt kom-

mer og fortæller om dropregler. Det bli-
ver vi vist aldrig udlært i.

Om tirsdagen vil der være starttider kl. 
14.00, kl. 15.00, kl.16.00 og kl. 16.30.
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 opstarts-
dagen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen søn-
dag den 21.06.15, for da er der planlagt 
udflugt for eftermiddagspigerne.

Husk at orientere jer på eftermiddags-
pigernes hjemmeside. Siden opdateres 
løbende hele sommeren.

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. 

Der er mulighed for nye medlemmer at 
spille gratis den 28.04.15 og den 
12.05.15 kl. 15.00 eller kl. 16.00. De to 
dage vil der være medlemmer af Firklø-
veret til stede kl. 15.00 og kl. 16.00.

Der er også mulighed for at kontakte Fir-
kløveret enten på golfbanen eller på tele-
fonen. Nummeret står på hjemmesiden.

Firkløveret består i år af 
Solveig Mahler, Else Kjærgaard 

Kristiansen, Anne Maria Bartholin og 
Kirsten Simonsen.

VEL MØDT 
til en god sæson både til 
gamle og nye medlemmer.

Firkløveret

INFORMATIONS-
MØDE 
TIRSDAG DEN 31. MARTS 
KL. 16.30 I KLUBHUSET. 

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.
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FØRSTE ÅR
I DEJBJERG GOLF KLUB

Tak for den flotte modtagelse jeg har 
fået i Dejbjerg Golf Klub. Min kone si-
ger at jeg er blevet en gladere mand. Så 
det er vel rigtigt godt!

Det har været et spændende år for mig.  
Det mest spændende har nu været, at 
møde de ca. 1.000 ”nye” medlemmer. 
Finde ud af kulturen i klubben og hvor-
dan man gør tingene i Dejbjerg Golf 
Klub. 

Begyndere
Vi har haft ca. 100 nye medlemmer 
igennem begynderforløbet i 2014. Jeg 
synes, at samarbejdet mellem, begyn-
derudvalg, kontoret, træner og medlem-
mer har været godt. Vi er udfordret af 
det høje indlæringskrav, som der er til 
golf og tiden som golf tager at spille. 
Men vi har også store fordele, blandt 
andet et stærkt socialt miljø og de per-
sonlige relationer. Det vil vi sammen 
forsøge, at gøre endnu bedre i 2015. 
Vi diskuterer i øjeblikket muligheden, 

for at tilbyde begyndere en ugentlig 
holdtræning, enten en aften eller en dag 
i weekenden. Det betyder at begynder-
udvalgs medlemmer skal uddannes til 
”hjælpetrænere” således at alle frem-
mødte kan have en meningsfyldt træ-
ning. Jeg vil selvfølgelig også være der. 
Men jeg tænker, at jeg skal bemande en 
af i alt 3 til 5 stationer og begynderud-
valgt resten.

Træning
Den private træning er forløbet tilfreds-
stillende, set i lyset af, at det er første 
år. Niveauet for antal lektioner ligger 
på samme niveau som tidligere trænere. 
Jeg håber at vi sammen kan øge antal-
let af timer på drivingrangen i 2015. 
Ud over muligheden for at købe 1 lekti-
on eller 5 lektioner med rabat og de i 
2014 udbudte kurser, bliver der i 2015 
mulighed for at deltage i forskellige 
hold træninger. Følg med på hjemme-
siden og i Golfbox.

IT
IT delen har i 2014, haft relativ stort 
fokus. Nettet vi havde, var 512 kb på en 
god dag. Nu har vi ca. 16 mb. Det er 
stadig ikke prangende, men det virker!

Der er kommet et åbent Wifi til alle 
medlemmer og gæster. De nye Golfbox 
terminaler kører hurtigere og fylder 
mindre i gangen. 

Hjemmesiden
Hjemmesiden blev udskiftet med et nyt 
produkt fra Vestjysk Marketing. Det 
ville være at lyve at sige at alt er gået 
efter planen, men det produkt vi har i 
dag, er tæt på det optimale ud fra de 
rammer vi har.

Her i foråret er klubber i klubben ved 
at ligge deres turnerings programmer 
m.m. ind på klubbens hjemmeside. Jeg 
håber at brugerne og klubber i klubben 
bliver glade for at få det hele samlet i 
et system.



TAK
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Shoppen ændrer sig i 2015
Som de fleste nok er klar over er sam-
arbejdet med Golfshop Ikast ophørt. 
Samarbejdet levede ikke op til hverken 
Golfshop Ikast eller klubbens forvent-
ninger. Ny aftale var egentligt forhand-
let i oktober. Men efterfølgende takke-
de Golfshop Ikast nej.
 
Det er Dejbjerg Golf Klub selv, der 
skal drive shoppen i den kommende 
sæson. Hanne og jeg, har været ude og 
købe ind hos Titleist, Wilson og Sports-
backup. Der er truffet en kommissions 
aftale med Backtee omkring tøj og 
hvad de ellers har i deres sortiment.
Varerene skulle begynde at blive leveret 
i løbet af marts måned.

Vi får også mulighed for at tilpasse ud-
styr i den kommende sæson.

Vi har indkøbt et nyt kassesystem til 
shoppen, som gerne skulle give os en 
nem administration af shoppen. Syste-
met er med lagerstyring og mulighed for 
at lave et loyalitets program hvor det 
tænkes, at man får sat procenter af sit 
køb i 2015 ind på sin konto til brug se-
nere. Stregkoder og labels skal gøre det 
nemmere for de ansatte og det frivillige 
korps at passe butikken.

Mere åbningstid i shoppen er også et 
vigtigt parameter for os. Kontorarbejds-

plads oprettes i shoppen, så Hanne og 
jeg kan arbejde derfra og passe shop-
pen samtidigt.  Jeg kan kun opfordre til 
at kontor og shop opfattes som en en-
hed. Er der ingen i shoppen er det ok at 
henvende sig på kontoret.

Elite
Senior holdet er stadig i 3. division. 
Desværre er det ikke tilfældet for 3. di-
vision herrer. Primært på grund af en 
mindre bruttotrup, vil der blive spillet i 
4. division i sæsonen 2015 

Aftalen med Herning omkring vores 
fælles fusionshold er stoppet. Vi havde 
ved sæson start 2 spillere som kunne 
spille sig på holdet. Den ene er rejst til 
USA og den anden læser i Aalborg. Det 
står ikke mål med Dejbjerg Golf Klubs 
forventninger til ordningen med Her-
ning. Så pt. er der ikke kvinde division 
i Dejbjerg Golf Klub. 

Du vil altid kunne følge vores elite hold 
på http://www.dejbjerggk.dk/klubben/
elite

Skole golf
Øget samarbejde med skoler er et andet 
projekt vi er i gang med. Vi er i gang 
med at kontakte kommuneskoler og ef-
terskoler omkring et fremtidigt samar-
bejde.

DGU Talentcenter i Silkeborg
Vi har fået to spillere med i DGU ś nye 
satsning på talenter. Det er Kristian Di-
deriksen og Victor Knak Ostersen, som 
er kommet med. Der er planlagt i alt 13 
samlinger i 2015. Det bliver spændende 
at følge dem og deres udvikling.

Jeg vil slutte med at ønske 
alle en fantastisk sæson. 

Den starter snart!

JOHNNY STREIT
Mobil: 3071 9883

Mail: pro@dejbjerggk.dk



Mr Thomsen
Hos os finder du alt - fra tøjet til den 
store dag til hverdagstøjet - om det så 
skal være klassisk eller mere trendy.
Mr Thomsen byder velkommen til en 
inspirerende tur rundt i vores butik, 
hvor vi viser dig alle nyhederne!

Hos Mr Thomsen sætter vi som ansatte, 
og alle med grundig uddannelse som 
baggrund, en ære i at kunne give dig 
vejledning i personlig stil, mode og 
kvalitet.

Hos Mr Thomsen har vi mange mærke-
varer fx BOSS, BOSS Orange, Signal, 
Hilfiger, Matinique, Tiger, Boswell, 
Samsøe, Clipper, Björn Borg, Alberto 
og Eterna.

Vi glæder os til at se dig i butikken!

PARTNERSCORNER

www.mr.dk DRESS CODE  65

Mærkevare sortimentet kan variere i butikkerne, da Mr er 71 individuelle butikker. Find din lokale Mr butik på www.mr.dk 
Priserne er incl. 25% moms. Gælder så længe lager haves. Forbehold tages for leveringsvanskeligheder, prisændringer som følge af ændrede priser og afgiftslove, samt trykfejl.

REDaKTionElT inDholD i DETTE Magasin ER laVET i saMaRBEjDE MED EuRoMan.

Lokal handlekraft hos DanBolig
Vi har netop slået dørene op for DanBolig Skjern/Tarm, og her vil I møde Søren

Møller som jeres nye lokale ejendomsmægler.

Lokalkendskab har stor vigtighed når boligen skal sælges, og Søren Møller har

ikke kun 12 års erfaring i vurdering af fast ejendom, men også et stort lokalkend-

skab efter at have boet i området i 35 år.

START MED EN UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Går du netop nu og overvejer hvilken ejendomsmægler, der skal tage sig af dit

boligsalg, så ring 7026 8035 og få en snak om hvad vi kan gøre for netop din bo-

lig. En uforpligtende salgsvurdering koster kun en kop kaffe !

Vi glæder os til at vise dig, hvad DanBolig Skjern/Tarm kan gøre for dig og dit

boligsalg.

DanBolig Skjern/Tarm
C/O  ØSTVÆNGET  1 8A  •  74 80  V I LDBJ ERG

R ING :  6155 7 3 0 2
SOEREN.MOELLER@DANBOLIG.DK

DanBolig
S A M A R B E J D E R  M E D  N O R D E A

FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET

DanBolig Skjern/Tarm
c/o Ahornvej 21
6900  Skjern
RING: 7026 8035
soeren.moeller@danbolig.dk

Søren Møller
Statsaut. ejendomsmægler & MDE

Lokal handlekraft hos DanBolig
Vi har netop slået dørene op for DanBolig Skjern/Tarm, og her vil I 
møde Søren Møller som jeres nye lokale ejendomsmægler.

Lokalkendskab har stor vigtighed når boligen skal sælges, og Søren 
Møller har ikke kun 12 års erfaring i vurdering af fast ejendom, men 
også et stort lokalkendskab efter at have boet i området i 35 år.

START MED EN UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING
Går du netop nu og overvejer hvilken ejendomsmægler, der skal tage 
sig at dit boligsalg, så ring 7026 8035 og få en snak om hvad vi kan 
gøre for netop din bolig. En uforpligtende salgsvurdering koster kun 
en kop kaffe !

Vi glæder os til at vise dig, hvad DanBolig Skjern/Tarm kan gøre for 
dig og dit boligsalg.

Nybolig – din lokale ejendomsmægler!
Et hjem er ikke en standardvare
Hos Nybolig ved vi, hvad det betyder at 
sælge familiens hjem, og vi lytter til hvad 
der gør jeres hjem unikt. Da det er hjem, 
vi formidler, er det vigtigt, at nye ejere 
får et nærværende og seriøst første møde 
med deres nye hjem. Derfor mødes vi 
gerne med vores kunder og gennemgår 
markedssituationen, økonomi, forvent-
ninger og drømme. Det skaber tillid og 
giver overblik. Markedssituationen stiller 
særlige krav til mæglernes kompetencer. 
Seriøsitet, professionalisme og høj kvali-
tet er fundamentet, men boligsalg kræver 
også indsats og interesse for kunden.

4 forretninger 1 salær.
Sætter du din bolig til salg hos Nybolig 
Skjern, Tarm, Ringkøbing eller Nr. Nebel 

har du garanti for, at vores 10 engagerede 
medarbejdere vil gøre alt for at sælge din 
bolig. Med 4 centralt placerede forretnin-
ger, og udstillinger i sommerhusområder-
ne, dækker vi hele området omkring 
Ringkøbing Fjord og er et naturligt valg 
af ejendomsmægler i vores skønne lokal-
område.

Vi lægger stor vægt på høj kvalitet i vo-
res boligrådgivning, og vi foretager en 
seriøs prissætning. Vælger du os som 
mægler, kommer vi naturligvis og besig-
tiger boligen. Du får en handlingsplan, 
der i detaljer beskriver, hvordan vi vil 
sælge og markedsføre netop din bolig. Vi 
klarer al papirarbejde og fremlægger sa-
gen for dig, inkl. forventet salgspris, om-
kostninger mm.
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PARTNERSCORNER

VOGNMAND KARSTEN V. OLESEN
Vi kører overalt, national som internatio-
nalt.
 
Vi udfører alle transporter lige fra special 
transport til pressening trailer med truck 
og læssebagsmæk.
 
Nedbygget trailer med læsseramper til evt. 
gravemaskiner og specialtrailere på kun 30 
cm i læssehøjde. Vingetrailere op til 60 m.
 

Kort sagt, bedst i længden.

Vores målsætning er at fremstå som et 
kvalitetsbevidst vognmandfirma.
 
Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrence-
dygtige priser, og sørger altid for at over-
holde aftalte betingelser og leveringstider.

Det er ligeledes vigtigt for os at minimere 
enhver anledning til reklamationer, samt at 
gennemføre en hurtig og effektiv udførelse 
af den givne opgave.
 
For at sikre fortsat eksistens og udvikling 
for vores fag, er det virksomhedens mål 
altid at levere et stykke arbejde, der indfri-

er kundens forventninger i henhold til af-
talegrundlaget.
Firmaets hovedopgaver er kran-arbejde og 
special transport.
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Bredgade 10 / 6920 Videbæk / tlf. 4456 5850
videbaek@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/videbaek

Før hul 1 
og efter hul 18 ...
Vi har tid til dig, når du har tid. Velkommen i Handelsbanken.

Mød os, hvor det passer dig – når det passer dig.
I banken, hjemme hos dig eller på dit arbejde.
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BAN
EUDVALGET

Baneudvalget har hen over efteråret og 
vinteren søgt efter Knud Erik Bollerups 
efterfølger, og dette er lykkedes således, 
at vi kan ønske vores nye chefgreenkee-
per Karsten Kastrup velkommen til 
Dejbjerg Golf Klub. 
Karsten kommer fra en stilling som 
chefgreenkeeper i Skanderborg Golf 
Klub. Karsten er startet officielt i Dej-
bjerg pr. 1. februar 2015.

Vand
Ligesom alle andre steder i vort område, 
lider vi også med meget vand, og proble-
merne med at komme af med det igen.
Hen over vinteren er der blevet drænet 
flere steder på banen. Områderne om-
kring greens på hullerne 1-7-12 og 15 
har fået lagt dræn, så vi forhåbentligt 
kan undgå, de til tider meget våde om-
råder på og ved disse.

Teesteder
Efter forsøget med 4 tee steder pr. hul, 
er det blevet besluttet at gøre disse per-
manente. Der er dog lavet visse tilrettel-
ser efter forsøget sidste år. Flere af de 
blå teesteder flyttes, efter opfordring fra 
nogle brugerne af disse. Arbejdet med 
at etablere teestederne ønskes færdig 
 inden sæson starten, dog vil flere af de 
nye teestederne først være spilbare i 
maj/juni måned. De største ændringer 
på banen kommer til at ske på tee-
stederne på hul 11 og 16.
På hul 11 etableres der et nyt gult tee, 
midt imellem nuværende rød og gul tee. 
Nuværende gul tee vil blive ændret til 
hvid tee.

På hul 16 skal der etableres et nyt hvid 
teested, på det sted hvor forsøgs teeste-
det var sidste år.

Hele banen er blevet opmålt igen, og 
der er fundet nogle meter flere steder, 
ved at ændre lidt på forløbet af fair-
ways, og mindre fejl er rettet.
De nye mål på hullerne har medført, at 
ratingen af banen er ændret lidt, så 
mange vil opdage, at de har fået et slag 
mere, at gøre godt med.

Opfordring: Prøv at spille banen 
fra andre teesteder end du plejer. 
Du vil opdage, at der er en kæmpe 
forskel på de 4 teesteder. Damer 
og herrer kan sagtens spille fra 
samme teested, og derved måske 
gøre det lidt mere hyggeligt, at 
spille sammen.

Frivillige søges!
Kunne du tænke dig, at hjælpe til hos 
greenkeeperne med faste opgaver, så-
som bunkerrivning med traktor, eller at 
samle bolde på træningsbanen. 
Andre ideér fra dig, vil vi også gerne 
høre om.
Vi tænker, at lave mindre grupper, der 
så selv skal stå for, at fordele div. vagter 
imellem sig. Vi forestiller os grupper på 
5-6 mænd/damer der deler et stykke ar-
bejde mellem sig.
Kunne du tænke dig, at være formand 
for et udvalg og selv stå for at finde dine 
medarbejdere vil dette være helt perfekt.
Har du lyst til at hjælpe, kontakt ven-
ligst Jens Peder på 40 28 63 99 eller 
mail til baneudvalget.

Aftale med naboen
Vi har lavet en aftale med vores nabo 
på Letagervej, omkring læbæltet langs 
hul 3 og bag 7. green. Træerne vil blive 
fjernet i løbet af foråret eller sommeren. 
Dette har vi længe haft et ønske om, for-
di vores green på specielt hul 3 lider me-
get af den manglende sol og ventilation. 
Ved at få træerne fjernet kan vi undgå at 
skulle flytte hul 3’s green og store om-
kostninger dermed sparet. Der vil efter-
følgende blive plantet nye grupper med 
træer, og læbæltet vil blive nyplantet 
med både ammetrær og blivende træer.

Baneudvalget vil meget gerne høre 
medlemmernes mening omkring vores 
bane, og de ting der bliver lavet på den-
ne. Vi har derfor fået lavet en mail-
adresse som kan bruges til  ris, ros,  
og forslag til baneudvalget. 

Har du lyst til at give en hånd med i  
udvalget hører vi også gerne fra dig, da 
der er plads til 1-2 nye medlemmer i 
udvalget.

Mailadresse: 
baneudvalget@dejbjerggk.dk

På vegne af baneudvalget
Jens Peder Jespersen
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Den nye sæson i Dejbjerg Golf Klub 
starter om få måneder og der er sket 
nogle ændringer i forhold til sidste år. 
Jeg er startet som ny chefgreenkeeper 
med virkning fra d. 1. februar og der er 
købt nyere maskiner hjem til pasning af 
banen.
Mit navn er Karsten Kastrup og kom-
mer fra Skanderborg, hvor jeg har ar-
bejdet i 9 år som greenkeeper, de sidste 
4 år som chef. Min kone, Gitte og jeg 
regner med at flytte til det smukke 
Vestjylland inden for kort tid, så vi kan 
starte på en frisk her og det glæder vi 
os til. Vi spiller begge rigtig meget golf, 
så I vil helt sikkert møde os på banen.
Det er en meget flot bane i Dejbjerg og 
layoutet er også godt, så der vil ikke ske 
de store ændringer. Vi vil koncentrere os 
om plejen af banen og især greens vil få 

ekstra opmærksomhed. Det vil kræve 
ekstra mekanisk arbejde og det håber vi, 
I har forståelse for. Vi vil selvfølgelig 
gøre alt for at genere mindst muligt og 
banen for det meste er god og velplejet.

Der er allerede gjort nogle tiltag i for-
hold til dræn. Omkring greens på hul 1, 
7, 12 og 15 er der gravet dræn, så tryk-
vandet fra bakkerne ikke kommer ind 
på banen. Samtidig vil vi få prikket hul 
på fairways, så vandet bedre kan trænge 
ned i jorden. Vi vil løbende gøre flere 
ting, for at afhjælpe på det store fugt-
problem, der er mange steder.
Meningen med den mere intensive me-
kaniske pleje, er at styrke græssets rod-
vækst og på sigt at blive en pesticid-fri 
golfbane, da kravene bliver større for 
hvert år fra miljøstyrelsens side.

Jeg glæder mig til at komme i gang 
med mit nye arbejde og ønsker alle en 
god golf-sæson.

Må golf- og vejrguderne være 
med os.

Kasten Kastrup
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Industrivej 1, 6940 Lem St., 

Tlf. +45 97 34 13 11

Fax +45 97 34 20 50

E-mail: info@soems.dk

www.soems.dk

Kvalitet   –   Garanti   –   Service

DEN NYE 
CHEFGREENKEEPER



Gæster – her ligger der 449 besvarelser til grund for nedenstående:

Vurdering af serviceområder DGK BM

Banen 78 77

Klubliv 83 81

Restaurant 82 82

Klubhus 88 87

Træningsfaciliteter 84 78

Proshop 73 81

Modtagelse i klubben 88 85

Priser og produkter 82 77

Medlemmer – her ligger der 469 besvarelser til grund for nedenstående:

Vurdering af serviceområder DGK BM

Banen 77 76

Klubliv 81 79

Restaurant 80 78

Klubhus 89 85

Træningsfaciliteter 81 78

Proshop 61 78

Træning 84 87

Ledelse og information 84 83

Priser og produkter 81 81

Nye medlemmer – her ligger der 42 besvarelser til grund for nedenstående:

Vurdering af berøringspunkter DGK BM

Føler sig godt modtaget 82 86

Praktisk information har været god 81 77

Træning har været god oplevelse 76 85

Regel og etikette forløb en god oplevelse 82 79

Oplevelse med golfkørekortet god 81 83

Deltager i arrangementer 37 39

Udvikling i mit golfspil 59 65

Har andre at spille med 74 75

Er glad for at spille golf 83 89

Integreret i klubben 63 68

Som du måske er bekendt med er Dejbjerg Golf Klub med i 
Golfspilleren i centrum. Der er kommet mange nyttige be-
svarelser ud af det, som bestyrelsen og udvalgene samt med-
arbejdere kan arbejde videre med. Nedenfor kan du se nogle af 
hovedpunkterne, som vi så kan gå længere ind i for at se f.eks. 
under banen, hvad gæsterne siger om greens.

Den første kolonne er de point som Dejbjerg Golf Klub har 
fået ud fra besvarelserne og tallene i kolonnen ”BM” er bench-
mark (sammenlignings) tal for hele landet.
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HERRER

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

200 KR. RABAT
Mellem Hammel Golfklub, Her-
ning Golf Klub og Dejbjerg Golf 
Klub er der indgået aftale om at 
fuldtids medlemmer kan spille til 
200 kr. alle ugens dage.

100 KR. RABAT
Dejbjerg Golf Klub har indgået af-
tale med Henne Golfklub, Holste-
bro Golfklub (OBS - differentiere-
de priser i løbet af dagen), Nord-
djurs Golfklub 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
Harre Vig Golfklub
Marcusminde Golf Club
Randers Fjord Golfklub
Randers Golfklub
Skive Golfklub
Tange Sø 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.

SA
M

AR
BE
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E

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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Her en mørk og grå januar dag, hvor 
vinden suser om hushjørnerne og reg-
nen pisker ned, er det svært at forestille 
sig, at græsset igen bliver grønt på golf-
banen og solen kommer højere op på 
himlen, så der kan blive mulighed for at 
udøve golfsporten i gode rammer.

På trods af vejrforholdene her i vinter er 
der en trofast skare af golfere fra Tors-
dagsherrerne, der mødes hver torsdag til 
lidt vintergolf og socialt samvær – alt 
sammen til glæde for såvel det mentale 
som det fysiske.

Torsdagsklubben har de senere år haft 
en medlemsskare på mellem 160 og 
180, og vi glæder os til at byde velkom-
men til nye medlemmer her i 2015, så 
medlemstallet kan fastholdes. Alle kan 
være med uanset alder og handicap.

Det siger sig selv, at så mange deltagere 
ikke kan spille på det samme tidspunkt 
om torsdagen. Så derfor er der starter 
lige fra kl. 08.00 om morgenen til sidst 
på eftermiddagen. Der er således mulig-
hed for, at de medlemmer, der ikke er 
på arbejdsmarkedet mere kan spille om 
formiddagen, så banen kan være klar til 
de medlemmer, der har mulighed for at 
spille om eftermiddagen på forskellige 
tider. Formandsskabet vil dog gerne til-
kendegive, at man ikke er forpligtet til 

at spille på samme tidspunkt hver tors-
dag. Ved at skifte starttidspunkt kan 
man jo også møde nye golfvenner og 
dermed være med til at styrke det socia-
le i klubben.
 
Fra tid til anden har det været drøftet, 
om torsdagsklubben skulle opdeles i 
nogle mindre ”klubber” som f. eks. en 
oldboysafdeling, en afdeling for herrer, 
der vil spille om formiddagen og en af-
deling for herrer, der vil spille om efter-
middagen. Indtil videre er formands-
skabet af den opfattelse, at vores nuvæ-
rende struktur er ok. Størrelsen giver 
godt nok nogle udfordringer, men også 
nogle fordele, som vil gå tabt, hvis vi 
skulle lave flere klubber i klubben.

Gennem de senere år har Torsdagsher-
rerne sponseret eller været medsponsor 
til mange investeringer i Dejbjerg Golf 
Klub. Lad mig i flæng nævne nye flag-
stænger ved klubhuset, hjertestarter, 
lynskur, nye store kopper til vinter-
greens m.m. I 2014 holdt vi en pause 
med sponseringen; men ved årsafslut-
ningen blev det drøftet, om Torsdags-
herrerne igen skulle sponsere et specielt 
formål. Golfklubbens bestyrelse 
har ladet os forstå, at man har et 
ønske om at renovere springvan-
det i søen ved hul 9, dertil søges 
om et tilskud. Torsdagsherrerne 

besluttede derfor ved årsafslutningen i 
2014, at kontingentet for 2015 skulle 
være 300 kr., så ville der være mulig-
hed for at yde et tilskud til spring-
vandet.

Formandsskabet har i lighed med tid-
ligere aftalt venskabsturneringer med 
vore naboklubber. Ligeledes er bloke-
ringerne om torsdagen stort set gennem-
ført, som de var i 2014.

Her i disse vintermåneder er Torsdags-
herrerne sammen med Tirsdagspigerne 
og Johnny fra administrationen ved at 
redesigne en ny hjemmeside for klubber 
i klubben.

Vi henviser derfor til hjemmesiden, hvor 
der kan findes yderligere oplysninger 
om den kommende sæson, som vi her-
med byder velkommen til med ønsket 
om nogle fornøjelige og udbytterige 
golfdage i 2015.

Formandskabet for 

Torsdagsherrerne
Bent G. Jensen, Dan Lind Hansen,  
Poul Rasmussen og Peter Sørensen

HERRER

KONTINGENTET  
på BLOT 300 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

00
82

11
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STØT VORE 
SPONSORER

PAR
Acacia
AMU Hoverdal
Andelskassen, Skjern
Bilbyen Ringkøbing
Bravo Tours
Egvad Radio & TV
Estate BoligCenter Vestjylland
Excellent Wine
Garant Tæpper
Hairdesign
Handelsbanken

SPON
SORER
– de støtter os

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

Mr Thomsen
Nybolig Skjern & Tarm
P. Grene A/S
Restaurant Fru Madsen
Skjern Serigrafi
Skjern Installationsforretning A/S
Stark
Strandbygaard Grafisk
Toves Rengøring A/S
Vestas Aircoil A/S
Vestjydsk Industrilakering
Vestjysk Smågrisesalg
Vestjylland Forsikring GS
Vognmand Karsten V. Olesen

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

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

BIRDIE
ABC Lavpris
Advokatfirmaet Johansen & Bliddal
Bjerg VVS
Carlsberg
Esperanto Vine A/S
FD-Alarmer
Gopo A/S
Gunnar Guldbrand A/S
Hansen & Larsen A/S
Hotel Fjordgården
Højmark El ApS.
Højmark Rejser
J. M. Jensen I/S
Lauge Bonde ApS
Malerfirma Flemming Andersen ApS

Home
Hydra-Grene A/S
Kirk Larsen & Ascanius
KontorCenter West
Sportigan
Stauning Whisky
SuperDæk
Sydbank
Tømrerfirmaet Caspar Bork Sørensen
Vestjyllands Andel
Vestjysk Autodele
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P a r t n e r  r e v i s i o n
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bredgade 67, DK-6900 Skjern, Tel. +45 97 35 18 11
Hugborgvej 18, 6950 Ringkøbing, Tel. +45 97 32 10 55

Nygade 2, DK-6880 Tarm,Tel. +45 97 37 32 11
Erhvervsparken 7B, DK-6900 Skjern, Tel. + 45 97 35 18 11

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

    vestjyskbank.dk

Vi lytter. Det siger vores kunder.
Vi har spurgt nogle af vores kunder om, hvad de sætter størst pris på hos os. Svarene er 
personlig service, kompetent rådgivning, gode priser og lokalt engagement.

Det er nemt at skifte bank til os
Overvejer du at skifte bank? Du skal bare 
beslutte dig, så tager vi os af alt det praktiske.

Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde. Måske 
kan du endda spare penge. Du finder os 
centralt og med højt til loftet - på Torvet i 
Ringkøbing og i Bredgade i Skjern. Vi er altid 
klar til en snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Velkommen i vestjyskBANK

Hvornår må vi lytte til dig?

Mads Astrup
99 75 32 41
mas@vestjyskbank.dk

Ilse Troelsen
96 80 25 54
ilt@vestjyskbank.dk
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www.hansenlarsen.dk

STØT VORE 

S P O N S O R E R
- de støtter os



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

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

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

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

Kontakt os 
og få et godt 

tilbud!

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

Turneringer i 2015...
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Vi kan med glæde invitere til 2 turneringer i Dejbjerg 
Golf Klub i 2015: (sæt allerede nu kryds i kalenderen)
• Bededagsturnering:  søndag 1. maj
• Kommunemesterskabet:  5. og 6. september

Vi ses på banen!




