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Formanden har ordet
Kære medlemmer
Så er klubmesterskaberne
overstået, og efter et tæt
opløb med omspil på hul 1
kunne vi igen i år kåre Frederik Birk Topgaard som vores
klubmester. Et stort tillykke
til Frederik - dejligt at se ungdommen tage over.
Samtidig skylder vi også en
stor tak til Robin - dels for som Head Pro at
have været med til at bringe Frederik, der
hvor han er nu, dels for at presse ham til
det sidste i klubmesterskaberne. En del af
vi andre, som deltog i mesterskaberne kan
med fordel gøre brug af Robins pædagogiske
og tekniske evner, så der næste år kan blive
mere kamp om ”cuttet”.
På juniorfronten var det lykkedes få genskabt
en juniorrække. Selvom der kun var 3 tilmeldte, er det dejligt at se, at Camillas entusiastiske arbejde med at genrejse juniorafdelingen
bærer frugt. En stor tak til hende. Vi glæder
os til at se mere til juniorerne til næste år.
Ved indgangen til juli rundede vi vores jubilæumsuge af med et brag af en fest. Formiddagens golfturnering var ved at drukne i regn,
men hen under aften klarede det op, og vi
kunne få velkomstdrinken på terrassen. Dernæst serverede restauranten en udsøgt middag i teltet, og efter underholdning af blandt
andet Finn Nørbygaard og Bjørn Nietschke
samt udtrækning af vores jubilæumslotteri,
spillede et 12-mands orkester op til dans.
Der blev virkelig festet igennem, og jeg vil
endnu en gang sige tak til alle, som var med
til at gøre hele jubilæumsugen til en succes. I
kan se billeder fra såvel festen som de øvrige
arrangementer her i bladet.
I sidste nummer opfordrede jeg til, at vi alle
viser hensyn til hinanden og til banerne. Det
følges nu op af en kampagne over for alle
vore medlemmer og greenfee gæster, hvor
vi med venlige henstillinger og humoristiske

hentydninger vil gøre opmærksom på såvel
regler som etikette på en golfbane. Har I
gode ideer eller vil I bidrage med noget praktisk, så tag fat i Lars-Kristian Sode, som bliver
”tovholder” på kampagnen. Som første step
er der netop afviklet et særdeles velbesøgt
kursus i regler og teknik.
Som I vil kunne se i løbet af de kommende
uger, har vi nu besluttet en opdatering af vores hjemmeside, idet vi dels har besluttet en
fælles kommunikationsstrategi for Nivå Golf,
så centret og klubben fremtræder samlet
overfor ”kunder i butikken”, dels får vi revideret en lang række sider med oplysninger
om klubben. Herudover er det lykkedes at
få etableret et sportsudvalg, som skal koordinere samarbejdet mellem junior, elite
og regionsgolf. Det er Michael Larsen, som
har indvilget i at tage teten på dette område,
mens det stadig er henholdsvis Camilla Sindalsen Bille, Michael Meyer og Anne Seierø,
som står de konkrete aktiviteter.
Til slut vil jeg ønske et stort tillykke til vores
førstehold i eliten, som igen i år rykkede op.
Godt gået drenge. De spiller næste år i 3.
division, mens vi stadig har et herre- og et
damehold i kvalifikationsrækken. Vi håber det
bedste for alle tre hold i 2017.
De bedste golfhilsner
Thorkild Bang
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Nyt fra Nivå Golf Center
Kære medlemmer

E

fteråret er på trapperne og vanen tro betyder det, at vores golfbaner er på deres højeste niveau for året. Når det høje
niveau kombineres med de kommende
efterårsfarver, bliver det bare ikke bedre! Så et
godt råd vil være at skynde jer ud på banerne,
meget gerne med jeres golfvenner fra andre
klubber, så de også får chancen for at nyde vores smukke og udfordrende baner.
Det hænder ofte, at nye medlemmer skabes
igennem jeres golfvenners besøg på banen,
og det vil vi gerne fremme resten af året 2016.
Derfor vil vi gerne honorere jer medlemmer
med et gavekort til shoppen på kr. 500,- for
hvert nyt fuldtidsmedlem som bliver medlem
nu og i 2017 af Nivå Golf Klub. Eneste krav vil
være, at det ikke er et nuværende medlem,
og at det nye medlem på medlemsformularen
påfører jeres navn og medlemsnummer. På
vores hjemmeside www.nivaagolf.dk vil der
være yderligere praktisk information. Såfremt I
har en greenfeegæst med ud på Løvbjerggård,
som efterfølgende bliver medlem, vil vi gerne
samtidig refundere greenfee betalingen til det
nye medlem.
Den generelle medlemsudvikling viser i øvrigt
en fortsat positiv udvikling, selvom det ikke er
helt med samme fart som i 2015. Alligevel er vi
meget godt tilfredse, specielt taget udviklingen
i dansk golf i almindelighed i betragtning.
Kvinder Mænd

Drenge
U19

Fuldtid:

1

16

198

436

651

Fleksmedlem:

0

0

162

334

496

Aktive i alt:

1

16

360

770

1.147

Junior uden banetilladelse:

2

11

0

0
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Medlemmer i alt:

3

27

360

770

1160

Vi påbegyndte året med ca. 1.000 medlemmer
og er dags dato ca. 1160 medlemmer. Nedenfor ses fordelingen af vores nuværende medlemskaber. Vores totale antal medlemmer er
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Hvis I medlemmer fortsat skal kunne virke som
ambassadører for Nivå Golf, kræver det også,
at vi gør vores til at I kan være stolte af banen.
Det vil forudsætte løbende forbedringer og fornyelser. Forbedringer og fornyelse er noget vi
vælger at arbejde aktivt med, under hensyntagen til vores økonomiske rammer. Noget kan vi
arbejde med her og nu, mens andre indsatsområder må ligge lidt ude i fremtiden:

•

Fældning af to birketræer på hul 3.

•

Tilplantning af træer mellem flere af hullerne.

Indsatsområder - på langt sigt:

Indsatsområder - på kort og mellemlagt
sigt:

•

•

Bedre afstandsmarkeringer og vejvisning
for vores gæster. Vi forventer det implementeret i foråret 2017.

•

•

Etablering af toilet/hjertestarterstation efter
hul 5. Det vil kræve myndighedsgodkendelse, hvilket tidligere har været vanskeligt.

Hvorvidt vi kommer i mål med alle indsatsområderne, må tiden vise.

•

Fornyelse af indretningen i restaurant. Vi arbejder PT med en indretningsarkitekt, der
kan visualisere vores muligheder.

•

Etablering af nyt dametee på hul 11. Herretee rykkes i samme moment til det nuværende dametee.

•

En synliggørelse af bunkeren på toppen af
hul 10.

I alt

Piger
U19

Medlemsstatus

tilfredsstillende, men vi så gerne en større andel som fuldtidsmedlemmer, og det sker bedst
igennem jer medlemmer.

Flytning af drivingrange til et område omkring klubhuset.
Søen på hul 18 skal have en bedre ”bund”, så
vandspejlet forhøjes og ikke så nemt udtørrer.

De visionære tanker er måske en stor omgang, men
alligevel skønner vi, at det
kan booste Nivå Golf på
endda rigtig mange måder.
Til sidst krydser jeg fingre
for en god efterårssæson,
med både skønne farver og
et godt vejr.
Ulrik Finnemann

Specielt en flytning af drivingrangen vil være
en større investering, og synes måske lidt for
ambitiøst. Det vil under alle omstændigheder,
være nødvendigt med ekstra jord fra én vores
omkringliggende naboer til nye huller, eftersom
en drivingrange antageligt vil tage noget af den
eksisterende bane (se illustrationen nedenfor).
Det kræver penge og et godt samarbejde med
myndighederne.
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Godt forår og sommer i juniorafdelingen

J

uniorafdelingen har haft et fantastisk
forår, og alle juniorer er godt igang efter
sommerferien. Nye juniorer træner nu
fast om mandagen og øvede juniorer
om fredagen. Alle juniorer har mulighed for at
træne sammen om onsdagen. Om søndagen
spilles der skiftevis på banerne og der øves
Short Game ved driving Range.

Der kommer løbende nye juniorer til hvilket er
meget dejligt. Vi vil gerne opfordre alle til at gå
i dialog med juniorer og forældre, der kommer som gæster på banen, og høre om de
kunne være interesseret i at spille i Nivå - ved
eventuelle spørgsmål kan henvises til hjemmesiden eller facebook gruppen ”Nivå golf
Juniorer”.

I Juni/juli blev der afholdt golfcamp med stor
tilslutning, vi havde nogle fantastiske dage,
hvor juniorerne selv også kom med gode forslag til hvordan det kan blive endnu bedre at
være juniorer i Nivå Golf . Dette betyder, at vi
i efteråret vil fortsætte med samme trænings
dage som i foråret, herudover er der planlagt
besøg hos juniorerne i Gilleleje golfklub og vi
er i dialog med juniorformanden i Hørsholm.

Som formand vil jeg gerne sige en stor tak til
alle de forældre, der hjælper til med de mange
aktiviteter. Som forældre skal vi hjælpe juniorerne med at komme rundt på golfbanen, at
komme forsvarligt og hurtigt på stor bane, at
skabe tryghed for juniorerne - på og uden for
banen samt bibeholde motivationen for spillet.

For at styrke sammenholdet blandt juniorerne
tager vi en dag væk fra klubben og skal prøve
kræfter med Fressbee Golf på Fredtoften.
Endvidere er der planlagt en 2-dages efterårscamp i uge 42 i børnenes efterårsferie.
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Der er altid brug for flere forældre til at hjælpe,
og det er ikke et krav at manspiller golf.
Med venlig hilsen
Camilla Sindalsen
Formand for Juniorudvalget
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Nyt fra Dameklubben

N

u er sommeren desværre ved at være
ovre, men håber stadig at vi får nogle
dejlige onsdagsmatcher i september og
i starten af oktober. Da det bliver tidlig
mørkt, går vi kun 9 huller som ikke er tællende
runder. Vi håber at mange stadig har lyst til at
deltage, selvom vi måske er nødt til at finde det
lidt varmere tøj frem.
Det er ved at være op over med vores årlige
match mod Herreklubben, der spilles den 10/9.
Et arrangement som vi plejer at se frem til, da
det jo altid er spændende, om vi kan vinde ”håneretten” i det kommende år. Så kom ud af busken piger og få tilmeldt jer, så vi kan give dem
et godt modspil – og meget gerne vinde!
Siden sidst har vi blandt andet været på en rig-

tig hyggelig weekendtur
i Sverige, på den dejlige
bane i Skyrup. Udover
masser af godt golfspil,
fejrede vi Jeannes fødselsdag.

M

ånedsafslutningen i juli blev afholdt med
en holdspilsturnering Pink ball, der var meget flotte sponsorpræmier på højkant fra Allerød
Vinhandel, så der blev kæmpet bravt på banen,
for at være blandt de heldige der scorede de højeste point!
Vi har afholdt vores populære ”Venindematch”
hvor der var fundet mange golfveninder udefra
at spille med. Vi var super heldige med vejret
og vores bane stod rigtig flot, hvilket medførte
mange rosende ord fra golfveninderne.
Deltagerne i Pink Ball Holdturneringen

V

i håber på et rigtig flot fremmøde til vores
månedsafslutning i september, da vi her skal
uddele præmier til årets vindere i de forskellige
rækker, vinder af Eclectic-rækkerne og vinder
af Dameklubbens hulspils match. Det kan også
være, at der bliver fundet på flere andre ting,
som det ville være ærgerligt at gå glip af!
Som en nyhed i år, vil vi afholde generalforsamling i forlængelse af den sidste onsdagsmatch,
vi har i oktober. Vi håber på et pænt fremmøde
og hører gerne under punktet eventuelt, hvad I
synes om vores nye tiltag med hensyn til den
løbende turnering i år, hvor vi jo blandt andet indførte Order of Merits, 9 hullers turnering med
mere.
Vi lytter meget gerne til alle gode forslag fra
medlemmerne til aktiviteter, der kan foregå hen
over vinteren.

Dameklubben på besøg i Skyrup Golfklub, Sverige
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Hana Bech fra Allerød Vinhandel stod for de flotte sponsor præmier, her uddeles præmie til Britt Risom Harder

Nivå Damerne

9

Sveriges tur med Old Tigers

O

ld Tigers havde igen i år arrangeret en tur
til Sverige, hvor vi spillede 2 baner.

Turen fandt sted 30. - 31. august, hvor vi
først spillede Wittsjø Golfklubs bane, og
derefter kørte vi videre til Skyrup Golfhotel, hvor vi
spillede på Skyrup banen den efterfølgende dag.

Efter præmie overrækkelsen til dagens vindere tørnede de fleste i seng, da en ny dag truede med en
runde (Texas scramble) på Skyrup banen. Den så
meget spændende ud, og der var vand på næsten
alle huller, især hul nr. 14, hvor der faktisk kun var
vand.

Vi spillede ud mellem kl. 10 og 11 på hul nr. 1 på en
dejlig bane, og vi havde alle en rigtig god golfdag
med en meget velfortjent ”lys” øl efter runden.
I Sverige er promillegrænsen 0,2, og vi skulle jo
køre de ca. 30 km til Skyrup Golfhotel.

eniorklubben afholder deres eget mesterskab
i slagspil for såvel damer som herrer hvert år i
begyndelsen af september. Formanden havde desværre konkurrence fra DMI og YR, og
mange troede ikke på at han kunne skaffe godt vejr,
som han plejer og kun 59 dukkede op for at spille.
I A-rækken spillede de brutto slagspil, medens vi i de
øvrige rækker spillede netto-slagspil.

Der var et deltager antal på 35 personer, turen
var arrangeret med selv transport i egne biler. Vi
mødtes direkte på Wittsjø Golfbane. Det gik også
meget fint - bortset fra et par stykker, der havde
glemt, at der var 100% paskontrol ved færgen, og
som følge heraf måtte retur efter pas eller billedlegitimation, inden turen kunne fortsættes til Sverige.
Køreturen til Vittsjø gik meget fint for dem, der huskede i Helsingborg at dreje mod Stokholm og ikke
at fortsætte mod Göteborg. Men det var en mindre
detalje.

S

Nyt fra Old Tigers

Vinder i Damerækken: Anette Villadsen

Vagn Ludvigsen

E

n meget varm og lang dag sluttede med en lidt
sen frokost med efterfølgende præmie overrækkelse, hvorefter turen gik mod Sjælland igen.
Ideen med selvtransport er rigtig god, da den åbner mulighed for at tage af sted dagen før eller at
tage en ekstra overnatning og nyde en dag mere
på en af de sydsvenske golfbaner.

Bennith Jensen får pokalen

Old Tigers efterårstur til det svenske var således
en god oplevelse, en hyggelig tur, godt arrangeret
og spil på gode og spændende baner.

Resultaterne af turens to matcher:
Wittsjø Golfbane:

E

fter ankomst til Skyrup og indkvartering, mødtes vi i baren til en drink før middagen. Vi gik til
bords i hotellets store sal (riddersal) til en lækker
3-retters menu med vildsvin til hovedret. Her fik
vi virkelig smagt på maden, da der var temmelig
mørkt i salen, og det var det tætteste jeg kom på
en ’blind dinner’.

A-rækken: John Loran (1), Birgit Olsen (2) og Arne
Dalsborg (3)
B-rækken: Lilian Askgaard (1) og Gitte Korsholm
(2) og Hans Jørgen Korsholm (3)

Skyrup Golfbane: (Texas Scramble)
1: Erik Dahl, Lars Halling, Lotte Loran og Gitte
Korsholm med 51,0 slag netto
2: Kurth Gydensen, Anne Marie Dalsborg, Annelise Lindstrøm og Bent Rasmussen (store) med
51,6 slag netto
3: Birgit Olsen, Elsebeth Hove, Bjarne Junker og
Jens Greve med 55,0 slag netto
En stor tak herfra
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Peter Lindstrøm

Anette Villadsen får pokalen

Vinder i herrerækken: Bennith Jensen
Stort tillykke til de to mestre
De øvrige vindere af de andre rækker, af månedsspillet, nærmest hullet kan ses på Old Tigers hjemmeside under resultater.
Den kendte brillemand, urmager og kikkertsælger
havde ifølge ham selv ikke ramt bolden, indtil han fik
stillet skarpt ind på hul 8. Hole in one
Til lykke til Preben Lyngeraa
Rekord. Mandag d. 12. september spillede 85 old Tigers ud fra hul 1 fra kl. 7.45 til 10.45. Vi er stolte af at
udnytte banen så effektivt.
Vagn Ludvigsen

Preben Lyngerå’s hole in one fejres
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D

et tidlige forår var koldt og vådt, men maj måned tog revanche, og det pæne vejr fortsatte
helt indtil slutningen af juni måned..

Den 12. juni afholdte Turneringsudvalget Nivå
Pokalen, som er en slagspilsturnering, hvor man SKAL
spille bolden færdig, også selv om man har slået 3
bolde ”out of bounce”,, da det er den samlede score
som tæller. Det var glædeligt, at der var 36 deltagere,
da turneringen har måtte aflyses de to foregående år
pga. for få tilmeldinger. Her var to rækker, en med
brutto slagspil og her blev Jørgen Christensen nr. 3
med 77 slag, Jens Gramkow blev nr. 2 med 75 slag
og vinder af Nivå Pokalen blev vores PRO Robin Lundskær med 72 slag. I nettoslagspil (man fratrækker ens
SPH fra antal slag) vandt Markus Gramkow med 67
slag, et slag bedre end Benny Nielsen.

Nyt fra Turneringsudvalget
N

æste turnering, som Turneringsudvalget afholdte,
var en parturnering den 6. august. Til denne turnering var der sat en max. antal deltagere på 92 (46
hold). Da tilmeldingsfristen var ved at løbe ud var der
tilmeldt 53 hold. Derfor kunne 14 personer ikke deltage i turneringen. Moralen, meld jer til tidligt. Turnerin-

D

en næste turnering var så Niels Eriksens Sportspræmiematch den 26. juni. Dette var optakten til
Nivå Golf Klubs jubilæumsuge, og samtidig var det

NGK Klubmestre 2016
gen var en succes, men Golfbox gav turneringsledelsen visse problemer, så resultaterne er ikke offentlig i
Golfbox. Turneringsudvalget beklager dette.

15’ende gang at denne turnering blev gennemført.
Her spilles der stableford, og turneringen tæller med
til Synoptic Cup. Turneringsudvalget vil her gerne takke Niels Eriksen for at han har været en trofast sponsor til turneringer i Nivå Golf Klub. Her blev der spillet
stableford i en dame og en herrerække. Damerækken
blev vundet af Bente Svenningsen med 38 point. Det
var et point mere end Hanna Thornbal-Christensen,
som så måtte tage til takke med en anden plads. Nr.
3 blev Birte Kjærgaard Christensen med 34 point. 32
point var nok til en 10’ende plads. På herresiden blev
der virkelig scoret nogle flotte resultater. Her var 36
point kun nok til en delt 10’ende plads. Bjarne Jappe
vandt med 44 point, et point foran Jesper FischerMøller og 4 point foran Claus Kann.
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I

weekenden den 3 og 4. september blev der så afholdt klubmesterskaber på Løvbjerggård. Der skulle
kåres en dame- og en herremester, samt rækkemestre i hhv. B, C og D-rækkerne. Vi var rigtig heldig med
vejret. Sol og frisk vind hele lørdagen. DMI havde lovet regn hele søndagen, men heldigvis holdt vejret sig
OK. Der kom kun lette byger. Men kun ½ time efter
præmieoverrækkelsen stod det ned i stænger med
vand, så vi var rigtig heldige. D-rækken blev vundet
af Martin Tietze med samlet 69 point over 36 huller.
C rækken blev vundet af Thomas Jensen med samlet
76 point (to gange 38 point). B rækken blev vundet
af Juno Jensen med samlet 164 slag over 36 huller.
Damerækken blev vundet af Birthe Franck med 185

slag over 36 huller. Junior B rækken blev vundet
af Christoffer Bogner med 75 point over 36 huller.
Herrerækken spillede 36 huller fra hvid tee om lørdagen og de 12 bedste gik videre til finalen om
søndagen. Her udviklede det sig til lidt af en gyser,
da nr. 1 og 2 skulle ud i sudden death, de havde
begge efter 54 huller en score på 219 slag. På første omspilshul vandt så Frederik Birk Topgård over
Robin Lundskær, så Frederik genvandt sit mesterskab. På tredjepladsen kom så lillebror Aleksander
Birk Topgård med en score på 221, samme antal
slag som Nicolas Riiber på 4. pladsen, men her gik
Aleksander de sidste 36 huller bedre end Riiber.
Samtidig med overrækkelsen af række- og klubmestre i slagsspil, blev der så udleveret præmier i
hulspilsmesterskaberne. D-rækken blev vundet af
Dorthe Klitgaard. C-rækken blev vundet af Steven
Sommervoll. B-rækken af Simon Mathew, og klubmesteren blev Thomas Baltzer Nielsen.
De kommende turneringer er listet herunder:
2. oktober		
28. oktober		
20. november		

Frivilligeturneringen
Allerød Vinhandel Lysmatch
NGK Juleturnering

Såfremt I kender nogle, som kunne tænke sig at
være sponsor på en af turneringerne i Nivå Golf
Klub, så lad dem rette henvendelse til enten Bestyrelsen, Turneringsudvalget, Begynderudvalget
eller en ”klub-i-klubben”.
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Regionsgolfen 2016

Nyt fra Teknikudvalget
Regel- etikette og handicapudvalget:

U

dvalget afholdt mandag den 4. september en aften om regler, sammen med
Robin Lundskær, hvor Robin gav gode
råd til træning mv., og Lars-Kristian
Sode gennemgik regler. Mødet/orienteringen
var en stor succes, og der var små 60 personer
til stede i teltet.

V

i havde for første gang i mange år tilmeldt 10 hold.
Der var 4 hold i A til D rækken, 4 hold i
veteran rækken og 2 hold i seniorrækken.

Det var vist mere end vi kunne klare, da der på
flere hold åbenbart var problemer med at stille
hold? Hvilket jeg selvfølgelig ikke forstår, når så
mange tilmelder sig til at spille, men når det
kommer til stykket så kan man ikke eller har
glemt det.
Konklusionen må være at vi holdkaptajner må
tage en samtale om det når vi evaluere 2016.
Resultatmæssigt var det knap så prangende,
men jeg ved at alle gjorde det bedste de havde
på dagen.
B- holdet med Victor d’Ottone i spidsen gik
som de eneste videre og nåede til kvartfinalen,
hvor de i Sorø måtte se sig slået af et stærkt
spillende hold fra Kokkedal.
Jeg er dog af den opfattelse at alle der har spillet på et regionsgolfhold har haft en fantastisk
oplevelse og gør det gerne igen.

Gæster på hul 5

Jeg tager gerne et år mere som koordinator,
hvis bestyrelsen mener at regionsgolfen skal
forsætte og stadig støtter det.
Tak til alle holdkaptajner for det store stykke
arbejde i har lagt i det, uden jer var der ingen
Regionsgolf i Nivå.

Udvalget vil dog her gerne
opfordre til, at man river efter sig, når man har været
i bunkers, lægger ”turf” på
plads og retter nedslagsmærker op på green. Udvalget har desværre oplevet, at dette ikke er sket til
gene for de bagvedkommende spillere.
Baneudvalget:
Den store nyhed fra baneudvalget er ændringen af den røde hazard på hul 8. Den er nu
kommet over på den nærmere side af green, så
grusstien ligger i hazarden. Dette medfører, at
såfremt man ligger på stien, så kan man spille
bolden som den ligger (må ikke grounde) , eller man kan med et strafslag droppe bolden to
køllelængder ud på den nærmere side af hazarden, dog ikke nærmere flaget end hvor bolden
krydsede hazardgrænsen.
Banekontroludvalget:
Husk nu at have jeres bagmærke synligt. Endvidere husk altid jeres pitchfork, det bedste sted
at have den er i lommen, så man kan rette ens
eller andres nedslagsmærker op på green. Hvis
den ligger på vognen, så skal man tilbage for at
hente den, hvilket vil sænke spillets tempo.
Lars-Kristian Sode

Vi ses på golfbanen
Anne Seierø

14

15

I

Nyt fra Greenkeeperen

sidste nummer af klubbladet lovede jeg en
mere reflekterende artikel om mit arbejde som
chefgreenkeeper. Det var nok lige vel ambitiøst
- især midt i en tid med rigtig mange medlemmer og gæster på banen, nyligt overstået DGU
turnering for juniorer og et forestående klubmesterskab. Men her en start:
Jeg har nu arbejdet i Nivå Golf i over 19 år. Så jeg
har altså været med næsten fra starten af klubbens historie. I al den tid har jeg fulgt banens
udvikling, først fra sidelinjen som træner, derefter i mange år som greenkeeper og til sidst som
chefgreenkeeper og jeg kan vist godt tillade mig
at sige, at perspektivet er meget forskelligt. I de
sidste par år har jeg mere og mere fået øjnene
op for, at banen på mange måder har været for
svær - ikke for eliten men for klubgolferne. Mit
mantra har derfor været at prøve at passe banen
på en måde, der gør den mere spillevenlig og ikke
mindst sjov for dem, der ikke har et lavt handicap.
Med det i tankerne har vi fjernet en del højrough
især i de områder, hvor man kunne tænke sig at
klubgolferen kunne risikere at havne. Vi har også
fjernet mange træer. De fleste af dem, vi har fjernet, har ikke udløst nogen særlig reaktion, men et
par stykker har skabt en livlig debat - hvilket er dejligt. Jeg er helt med på, at vores bane skal have
masser af træer, men de skal stå med en afstand,
så de har mulighed for at udvikle en pæn krone,
og så skal de stå rigtigt. Alt for mange træer på
både danske og udenlandske baner ødelægger ellers gode huller.

V

i havde for nyligt besøg af Magnus Sunessson, en tidligere europatour kollega. Magnus
driver nu et mindre firma, der rådgiver klubber i,
hvordan de kan skabe en sjovere, mere spillevenlig, visuelt smukkere og mindre pasningskrævende bane - uden at det koster en bondegård. Det
var et rigtigt godt besøg, hvor vi lærte en masse
og fik en masse gode idéer til småændringer, som
vi lidt ad gangen vil præsentere jer for.

E

16

n anden ting, vi arbejder på, er at præsentere
en bane, der står godt, hvad enten man spiller Løvbjerggård, Toftegård eller par 3-banen, om
man kommer en mandag formiddag, en torsdag
eftermiddag eller en weekend. Det er en stor udfordring med kun seks greenkeepere til at passe
et anlæg med 44 greens og 64 tee steder og
et kæmpe semirough-areal, der tager en mand
4 dage at klippe. Vi vil for eksempel gerne have
en nogenlunde ens greenhastighed hver dag
i højsæsonen, og det kræver, at greens tromles
og klippes i en fast turnus, men der skal ikke gå

Erik tromler green på hul 15 - 15/9-16 • Foto: Lars Kristensen

meget galt for at det ikke lykkes. En maskine der
bryder ned, en sygemelding, en medarbejder på
ferie eller kraftig regn, der gør, at vi ikke kan klippe
græs, betyder, at vi må ændre i planerne og nøjes med den mest nødvendige pasning. Vi ville
også gerne præsentere bunkers uden for mange
spor i. Som tingene er nu, river vi bunkers hver
tirsdag og fredag, samt til større turneringer. Vi
har mange dyr på banen, både vilde som harer
og ræve, men også rigtig mange løse hunde, der
luftes om aftenen. Derfor er det svært at undgå,
at spillere møder en bane, hvor bunkers ligner en
sandkasse i en børnehave. Selvfølgelig vil en bane
præsentere sig forskelligt fra dag til dag, men vi
arbejder altså på, at der ikke er så store udsving.
For at det skal kunne lade sig gøre, har vi brug
for jeres hjælp. Det, vi især beder om, er større
tålmodighed, når I er ude på banen. Vi kan nå meget mere arbejde på banen, hvis I venter på at
greenkeeperne gør et stykke arbejde færdigt, i
stedet for at vi skal vente på jer. Mange gange
drejer det sig om få minutter for jer, men for os
kan det betyde meget mere tid, fordi vi møder
spillere på hvert hul. I frigør også mere tid til os
ved at rette nedslagsmærker op, lægge jeres tørv
på plads og ikke mindst ved at rive pænt efter jer
i bunkers. Noget man kun kan gøre med begge
hænder og ikke med sandjernet i den ene hånd.
Jeg kan godt se, at det sidste afsnit har karakter
af et surt opstød, men når nu indlægget handler
om mine bekymringer, synes jeg, at det er meget
relevant. En af mine store bekymringer er nemlig, at det en dag går rigtig galt, og at en af greenkeeperne kommer alvorligt til skade ved at blive
ramt af en bold.

I

august havde vi en større DGU juniorturnering
, hvor vi fik meget ros for vores bane fra dommere og turneringsledere. Det er vi selvfølgelig
glade for. Men vi har været endnu mere glade for
alle de positive tilkendegivelser, vi har fået fra jer
medlemmer. Så her skal lyde en stor tak for jeres
skulderklap. I det hele taget er det dejligt, når I
stopper os for at komme med input, ris eller ros.
Med så stort et areal som Nivå Golf kan det næsten ikke undgås, at der er nogle ting, der undgår
vores opmærksomhed.
En stor tak skal også lyde til Lars Sode og Peter
Lohse for deres hjælp med at sætte banen op til
afviklingen af DGU juniorturneringen.
Erik Groth Andersen
Chefgreenkeeper Nivå Golf
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Billeder fra nogle af de mange aktiviteter i jubilæumsugen 26. juni - 2. juli 2016
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DGU’s Juniorturnering i Nivå Golf Klub 21/8-2016

Nivå Golf

Løvbjerggårdsvej 1
2980 Kokkedal.
Tlf.: 4914 8888
nivaagolf@nivaagolf.dk

