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NYHEDSBREV – JANUAR 2020 

NYT FRA BESTYRELSEN  Rigtig godt nytår til alle. Jeg håber, I har haft en dejlig jul og en god nytårsaften, og i det hele 

taget er klar til 2020.01.15 

  

Første store ting, ud over alle de ting, der sker i keepergården, er generalforsamlingen. Den 

finder sted den 19. februar kl. 19.00 på seminariet i Jelling. Jeg håber, at se rigtig mange af jer. Jeg 

kan allerede nu sige, at der er gode nyheder og knap så gode nyheder. Det er en god aften, og det 

er klubbens øverste myndighed. 

  

Personalet i 2020 er på plads. Det er som følger: 

Manager/headpro: Rasmus 

Træner: Christian 

Chefgreenkeeper: Lars 

Øvrige i keepergården: 

Allan 

Anette 

Casper 

Marcus 

Jeg tror på, at det bliver et super team, som skal få hjulene til at snurre rundt i dagligdagen, og vil 

give jer de bedst mulige forhold. Og som altid i Jelling Golfklub hjælper vi hinanden, så det går 

begge veje. 

  

Når vi nu er ved det at hjælpe hinanden, så har vi igen i år brug for alle de frivillige hænder, vi kan 

få. Vi har ikke alle opgaverne på plads, men jeg håber, I vil give jer tid, hvis I bliver spurgt. Det er 

bedre, at 10 personer hjælper 1 time, end 1 person hjælper 10 timer. Sammenhold og 

mangfoldighed gør stærk, og så giver det mere tid til golf. 

  

Jeg tror på, at 2020 bliver en fantastisk sæson for Jelling golfklub, og jeg vil ønske jer alt det 

bedste både på og udenfor banen. 
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Pas godt på jer selv og hinanden. 

  

De bedste golfhilsner 

  

John Sahlertz 

Formand 

 

NYT FRA GREENKEEPERNE   Nyt fra Keeperne 

 

Først vil jeg ønske jer alle et Godt Nytår - kalenderen siger 2020 og vi begynder så småt at få liv i 

keepergården igen. Da vejret jo er forholdsvist mildt for årstiden, begynder vi stille og roligt at 

klargøre banen til foråret. Den næste måneds tid vil vi prikle alle vores fairways og teesteder, så 

græsset kan få de bedst mulige vækstbetingelser og vi kan få drænet lidt af vandet væk. Vores 

forsøgsprojekt på hul 7, som vi startede i 2019 vil vi fortsætte - vi kører ca. 50 tons sand på hullet 

for at få tørret overfladen ud, så vi med tiden forhåbentligt kan få en mere tør overflade i 

ydersæsonen. 

 

Hvis vejret er med os, vi vil også inden sæsonstart lave lidt ændringer ved indspil-området. Vi 

nedlægger en bunker og udvider/ændrer lidt på formen på et par af de andre, der er på området. 

 

Bemanding 2020 

De sidste par måneder er også brugt på at få bemandingen for 2020 på plads – hvilket er lykkedes 

😊 De nye maskiner, der fylder godt i maskinhuset, giver os nogle nye muligheder og derfor har vi 

også haft behov for at ændre lidt på sammensætningen af personalet. Jeg er glad for at kunne 

løfte sløret for, at vi i hovedsæsonen (april-september) får tilført en ressource, så vi vil være 5 

mand på fuld tid i keepergården. Marcus forsætter selvfølgelig som elev hos os og vil tilbringe en 

del uger på skole – især her i årets første måneder. Allan og Anette har glædeligt også takket ja til 

nye kontrakter. Sidst men ikke mindst har vi fået tilknyttet en ny mand – Casper Eriksen. Casper 

kommer med en stor viden omkring golf og i 2018 blev han udnævnt som årets greenkeeperelev 

og var i den forbindelse 1 måned i Skotland for at arbejde på St. Andrews. Derudover blev han i 

2018 også udvalgt af den europæiske greenkeeperorganisation (FEGGA), blandt 100 ansøgere, til 

en greenkeeperstilling ved Ryder Cup i Paris. Casper fulgte chefen på Le Golf National i en måned 

op til Ryder Cup og fik dermed et unikt indblik i, hvordan man driver og plejer en bane ved en af 

verdens største sportsbegivenheder.   

 

Lidt info om Casper 
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Casper er 36 år og bor i Odder med sin forlovede Fie og bonusbarn Magnus på 8 år. Casper er en 

ivrig golfspiller med hcp på ca. 4.  

 

Vi glæder os rigtig meget til sæson 2020 og til at tage imod jer igen på banen. 

 

#KEEPERNE 

Med venlig hilsen 

Lars Gilje 

Daglig leder 

Jelling Golfklub 

 

NYT FRA SEKRETARIATET  

 

 

Åbningstider på kontoret i løbet af vinteren. 

Mandag og Onsdag fra kl. 9-13 

Øvrige dage er Rasmus på telefon eller mail. I uge 6 vil der ikke være åbent om onsdagen, da 

Rasmus er afsted på Golfmanagement uddannelse. 

Selvom det er vinterbane, må i meget gerne booke tider.  Husk i kan booke og bekræfte på 

telefonen. 

Generalforsamlingen ligger onsdag d. 19/2 kl 19 i auditoriet på seminariet. Dagsorden vil blive 

udsendt i næste uge, på mail samt i klubhuset. 

Vi vil forsøge at på lavet en scrapbog fra hvert år fremadrettet med udklip fra diverse medier. Så 

ser du noget eller ønsker du at hjælpe med dette må du gerne kontakte Leif Bo Geisler på 

begynder@jellinggk.dk 

 

Læs referat fra sidste bestyrelsesmøde HER 

 

 

 

 

 NYT FR                 NYT FRA TRÆNEREN OG SHOP  Træningskalenderen vil blive opdateres i løbet af februar.  

Shoppen har åbent i kontorets åbningstider, så står du og mangler lidt ting til en 

evt. rejse kan du altid kontakte Rasmus på baunegolf@gmail.com  

 

https://jellinggk.dk/wp-content/uploads/2020/01/medlems-referat-01-20.pdf
mailto:baunegolf@gmail.com

