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Interview med Søren Kjærgaard og Ulrik Finnemann

Baneejer og klub vil gøre dialogen
med anlæggets brugere bedre gennem
en fælles kommunikation, som fremstår relevant, rettidig, koordineret og
entydig.

turligt, at vi så har brugt denne gensidige tillid til at skabe, hvad jeg vil kalde en ny, fælles
platform for kommunikation og dialog med
vores brugere.
-Og du Ulrik (direktør i NGC) er vel enig med
Søren – eller hvad?

-Det lyder nærmest som et politisk budskab.
Kan du ikke sætte nogle flere ord på Søren?
(Søren Kjærgaard, bestyrelsesmedlem i NGK
og formand for klubbens kommunikationsudvalg).
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Nivå Golf – et fællesskab
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-Det vil jeg meget gerne. Et politisk budskab
er så meget sagt, men udsagnet skal klart
tages som udtryk for et nyt fællesskab, som
baneejer og klub har aftalt. Der har i fortiden
været alt for meget ”dem” lig med baneejeren og ”os” lig med klubben. Det har gjort, at
dialogen og samarbejdet i perioder har været
meget anstrengt. Det kan vi heldigvis lægge
bag os nu. Samarbejdsklimaet har klart ændret sig positivt, og samarbejdet har aldrig
været bedre. Derfor har det også været na-

-Helt sikkert. Vi som baneejer har ikke meget at bruge banen til, hvis vi ikke har nogen,
som vil spille her. Og klubben har ikke noget
sted at spille, hvis de ikke har en bane. På
den måde er vi sammen i et afhængighedsforhold, som vi skal få mere ud af. Og det
sker bedst i en åben dialog mellem ejer og
klub samt medlemmer og gæster. Denne
dialog vil vi gøre bedre end i dag.
-Betyder det så, at alt skal ske i fællesskab?
-Nej, der vil fortsat være nogle ting, hvor klubben fx vil optræde for sig selv. Bl.a. når vi
indkalder til og afholder klubbens generalforsamling. Den del har baneejeren ingen indflydelse på, siger Søren. Og Ulrik tilføjer: Vi
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har også nogle formelle, mere juridiske forhold,
hvor vi selvsagt optræder som NGC uden at
være sammen med klubben, men i langt de
fleste sammenhænge ønsker vi at fremtræde
fælles, som ”Nivå Golf”. Når vores tilbud bruges, er det jo helt uinteressant for både medlemmer og for gæster, hvordan juraen og ejerskabet bagved forholder sig.

Det nye fællesskab får navnet Nivå Golf
-Hvorfor lige det navn og logo? Der var jo også
andre muligheder, bl.a. klubbens logo?

-Risikerer I ikke at få på hattepullen fra især spillere, som har været her rigtig længe, og som
føler Løve-logoet som en del af dem selv?
-Det er selvfølgelig en risiko, men vi kommer
ikke videre, hvis vi ikke accepterer fornyelse.
Vi tager fortiden med ind i fremtiden, men går
vi kun i de gamle fodspor, kommer vi aldrig
foran. Og det vil vi gerne. Jeg kan love, at vi
har drøftet det tæt og indgående, men jeg er
også glad for at kunne sige, at det er en samlet
og enig bestyrelse i NGK, som står bag navnet
Nivå Golf og logoet som ny fælles identitet.
-Ulrik, hvordan ser du på det?

-Når vi er enige om, at en fælles kommunikation er vigtig og beriger begge parter, er det
også nødvendigt med en fælles identitet. Når
vi i dag søger information om NG, og vi kommer til NG og spiller på NG – er det alle steder Nivå Golf-navnet og logoet, som møder
os – på hjemmesiden, på velkomstskilte, på
baneskiltning osv. Det er på Nivå Golf, vi kommer for at spille. Derfor er det også det oplagte
navn og den oplagte identitet for fællesskabet,
siger Søren.
-Ja, men betyder det så, at I smider det gamle
klublogo ud?
-Både jeg, kommunikationsudvalget og hele
bestyrelsen har stor respekt for, hvad klubbens pionerer har ydet og opnået gennem
årene – ikke altid i en let atmosfære. Så der er
ikke nogen grund til at ”smide noget ud”, som
du siger. Men vi er sammen nået frem til, at
Løve-logoet i skjold med krydslagte golfkøller
for det første næppe siger udefra kommende,
både nye medlemmer og gæster, noget (har
valget af en løve måske noget at gøre med
Løvbjerggård, eller hvordan?) og for det andet,
at det ikke signalerer den bredde og det Nivå
Golf, som jeg føler mig som en del af i dag.
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-Som Søren siger, synes vi i dag, at vi er langt
bredere funderet og virker på langt flere fronter, end Løve-logoet er udtryk for. Derfor er
jeg også glad for, at vi er enedes om Nivå Golf
som navn og logo. Det skal også med her, at
vi har drøftet, om vi skulle modernisere logoet.
Fx skrive Nivå Golf ”med uret”, som vil gøre
det mere læsbart og opdateret. Vi har dog valgt
ikke umiddelbart at bruge penge på dette. Vi vil
dog sammen tænke videre over et mere moderne og nutidigt udtryk for vores aktiviteter.
-Lad mig lige føje til, at hvis nogen i klubben –
en klub e.l. – internt vil anvende Løve-logoet,
så er det fint med os. Men ellers vil det blive
udfaset – bl.a. fjernet fra scorekort ved genoptryk, slutter Søren.

Kommunikationen i NG skal sikre information og dialog til og med spillere og
gæster
-Ulrik, vil du uddybe dette?
-Gerne. Vi har lagt meget vægt på, at kommunikationen skal gå begge veje – til og fra spillere
og brugere – på en ordentlig og relevant måde
– og lad mig nævne 3 ting:
Spillerne skal føle sig informeret om praktik,
muligheder og tilbud
Spillerne skal let kunne komme i kontakt og
dialog med NG om hvad man skal og kan gøre
i en konkret situation – fx hvem kan hjælpe
mig med dette og hint

-Er der nogle særlige værktøjer I vil anvende i
denne sammenhæng, Søren?

Udvalgets medlemmer er:

-Ja, helt klart Golfspilleren i Centrum, som er
en enestående og unik videnbank om alt hvad
der interesserer og optager såvel vores egne
spillere og medlemmer som vores gæster på
banen og på anlægget i øvrigt. Det vil vi måle
på, at det vil vi sætte mål for. I næste nummer
af magasinet vil vi gå meget mere i dybden
med dette emne.

Søren Kjærgaard formand

Og glæd jer. Nivå Golf rykker hele tiden op af
rangstigen i vores brugeres anskuelse. Men
meget mere herom i næste nummer.

Formål og målsætninger styres af et
kommunikationsudvalg
-Ja, jeg er meget glad for, at det som noget af
det første i det nye fællesskab er lykkedes at
etablere et kompetent og slagkraftigt kommunikationsudvalg til at konkretisere og administrere vores strategier og tiltag i øvrigt.
Specielt sammensætningen af kompetencer
på tværs af ejer og klub har allerede vist sig
som en stor fordel, siger Søren.

Steen Hansen

strategi og 				
mediekoordination

Ulrik Finnemann direktør i NGC
Lars Kristensen

redaktør - NG-Magasin

Lukas Jackson

redaktør - Hjemmeside

-Har I en forhåbning om det nye, der nu sker?
-Vi glæder os rigtig meget til at kunne vise de
mere konkrete tiltag, som vi iværksætter i
praksis i løbet af meget kort tid. I kan læse om
dem i den næste artikel. Den samlede indsats
omkring vores kommunikation vil gøre os til et
bedre sted at spille og i fælles interesse muliggøre en sund og fornuftig udvikling af vores
bane og klub. Det tætte samarbejde vil lykkes
og give resultater. Og dialogen med spillerne
vil klart blive forbedret. Så lad os sammen glæde os over fremskridtene.
Steen Hansen

Gæster og andre skal enkelt kunne finde NG
og se vores tilbud for at blive tiltrukket til os.
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Glædelig Jul og Godt Nytår
Ønskes af Bestyrelsen, Restauranten,
NGC’s ledelse og Redaktionen.
Vi håber, at I nyder juledagene, og vi glæder
os til at se jer på banerne, når I trænger til
frisk luft og hyggeligt samvær.
Husk, at i Nivå Golf Klub kan vi spille hele
året.

Et nytårsforsæt
Vores greens er ekstraordinært gode i år – de bedste i en årrække. Tak til greenkeeperne for det.

Nivå Golf - de nye ting
om kommunikation
Kommunikation og dialog med spillere og
brugere vil ske via en række forskellige
medier afhængig af budskabets karakter
og indhold.

vi, vil give det bedste resultat og den højeste
tilfredshed. Det betyder i praksis, at vi vil anvende hjemmesiden, sociale medier, et e-magasin, direkte dialog osv. i kommunikationen,
og vi vil synliggøre den.

-Kommunikation er normalt en svær størrelse. For hvordan fører man dialogen bedst muligt? Hvordan gør man alle tilfredse? Vi retter
spørgsmålet til Steen Hansen.

I det følgende har Steen beskrevet de forskellige midler og medier mere indgående:

-Hvis der var et klart svar på dine spørgsmål,
kunne vi blive meget berømte. Og det bliver vi nok ikke. Men vi har gjort et forsøgt,
og også truffet nogle valg. Vores svar er, at
vi skal anvende et varierende udbud af kommunikationsmedier og dialogformer. Det tror

www.nivågolf.dk
Hjemmesiden er hovedhjørnestenen i kommunikationen til alle brugere af banen.
Vi har moderniseret sitet og fået en tilpasset
struktur, hvor forsiden ser ud som vist på billedet nedenfor:

De kunne dog blive endnu bedre, ved fælles
hjælp. Jeg synes, jeg stadig møder alt for mange
nedslagsmarkeringer, som ikke er rettet op.
Hvis vi nu alle sammen, mens vi leder efter vores
egne mærker, også retter 2 andre op, så vil vi i løbet af ingen tid være helt fri for nedslagsmærker
på greens.
Et godt, fælles nytårsforsæt!
Fra et medlem

Brug hjemmesiden

Nivaagolf.dk, når du skal logge ind på Golfbox.
Så bliver du samtidigt opdateret med seneste nyt fra
Nivå Golf.
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Bannerlinjen giver hurtig adgang til de mest
relevante emner. Hver ”fane” åbner en menu
med alle de emner, der kan findes under den
pågældende fane.

Anvendelse: Relevante informationer til spillerne – som ikke egner sig til hjemmeside og
sociale medier – herunder ikke mindst kontaktinformationer til NG i en let tilgængelig form.
Det er altså her, man først om fremmest kan
søge kontakt til en relevant person, når dette
og hint opstår. Og brug denne mulighed.

Hotline til NG

Under billedet finder du en række ”kasser”,
som dækker et emne med indhold fra flere
faner i bannerlinjen. Det giver en meget nemmere adgang til relevant information først og
fremmest for gæster, potentielle medlemmer og virksomheder, som ønsker at lave et
golfarrangement i Nivå eller at blive sponsor
for os.
En anden vigtig ting på forsiden er log-in boksen til Golfbox. Det betyder, at alle kan bruge
hjemmesiden til at komme på Golfbox. Gør
det til en vane, så I samtidig ser alle aktuelle
nyheder fra Nivå Golf.
Den opdaterede hjemmeside er nu publiceret. Den er i øvrigt tilrettelagt, så der skal bruges så få klik som muligt for at finde frem til
det, man ønsker.
Vore medlemmer er automatisk modtagere af
relevante Nyheder fra NG via mails med links
til sitet. Ikke-medlemmer vil senere kunne tilmelde sig Nyheder på hjemmesiden.
Der er yderligere foretaget en opdatering af
undersiderne på sitet, så alle informationer
nu er mere ajour. Et stort arbejde som vi her
takker udvalg og enkeltmedlemmer for indsatsen med. Men vi er ikke færdige og i løbet
af vinteren, går vi et spadestik dybere for at få
mere interessant indhold ind på undersiderne
a la det Old Tigers har lavet. Til det arbejde inviterer vi repræsentanter for klubber-i-klubben
med flere.
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Hvor går jeg hen med mit problem? Hvem
kontakter jeg? Hvem kan hjælpe med hvad?
Hvis informationstavlerne ikke giver svaret,
og du er ”kørt fast”, kan du altid kontakte administrationen på Telefon: 49 14 88 88 i normal åbningstid.
Anvendelse: Alle nyheder og relevant information om NG for spillere og gæster.

Du kan også skrive direkte til klubben på mail:
bestyrelse@nivaagk.dk.

Sociale medier

Anvendelse: Når jeg er kørt fast…

Vi vil anvende Facebook som supplement til
hjemmesiden, hvor det er relevant. Andre sociale medier anvendes ikke p.t.

Mød Nivå Golf

Facebook er medlemmernes primære kontakt ind til NG. Det er her man tilkendegiver
sine behov, ønsker og kommentarer. Hvis
disse har en karakter, som ikke er velegnet til
alles beskuelse, anvendes andre medier. Se
senere.
Anvendelse: Smånyheder, billeder/fotos, som
understøtter de forskellige aktiviteter og nyheder i NG. Anvendes ligeledes til markedsføring af ”Golfens dag” og til rekruttering af
nye medlemmer.

Informationstavler
Informationstavlerne i klubhuset udvides og
moderniseres – op til foreløbig 8 tavler. Man
kan sige, at der reelt er tale om opslagstavler, som i format og opsætning har et fælles
præg, og hvor både klub, baneejer, shop og
restaurant giver relevant information, såvel af
varig karakter som med aktuelt indhold. Når
disse linjer læses, er de første nye tavler opsat.

For at åbne for en endnu tættere og mere
personlig dialog mellem den enkelte spiller
og ledelsen, gennemføres på forsøgsbasis en
ordning med ”Mød Nivå Golf”.
Den første mandag i ulige måneder fra kl. 1718 kan man møde NG for en personlig snak
under få øjne. Du vil møde et medlem af klubbens bestyrelse og banens direktør. Første
gang er:
Mandag den 6. marts 2017 kl. 17-18 i klubbens lokaler.
Anvendelse: Særlig delikat information, nye
tiltag og forslag, som ikke egner sig til andre
medier.

Mails
Medlemmerne er automatisk tilmeldt Nyheder fra NG som mails, men vi vil være selektive, så vi ikke ”spammer” jer.
Kun i helt særlige tilfælde vil vi udsende andre
mails til medlemmerne – og i givet fald kun
efter princippet need-to-know.
Anvendelse: Særlig information.

Nivå Golf Magasin
Det hidtidige blad opgraderes til et egentligt
magasin, som udover de artikler, der bringes
i bladet i dag, vil indeholde temaer og emner,
som kræver mere baggrund og fordybelse.
Magasinet vil udkomme 3-4 gange om året.
Anvendelse: Temaer og emner samt ”bladstof”, som ikke er nyheder. Dette første nummer har naturligt Kommunikation som hovedtema.

Golfens dag
Golfens dag er også et kommunikationsmiddel. Den afholdes næste gang den 30. april
2017.
Anvendelse: Hvervning af nye medlemmer.
Administrationen er ansvarlig for aktiviteten,
som klubben stiller frivillige til. NG-officials
optræder ensartet i ”logo-veste”.

Turneringer og anden repræsentation for NG
Det at repræsentere NG ude som hjemme
er også kommunikation, og derfor vil administrationen udvikle et NG golf dress sortiment,
som kan købes i shoppen. Alle kan købe –
men der skal også være mulighed for hel eller
delvis støtte til betaling for elitespillere. Målsætningen er at have tøjet klar til sæsonstarten.
Anvendelse: Alle spillere for at signalere NG.

Golfspilleren i Centrum
I næste nummer af magasinet vil vi sætte
særligt fokus på dette tema.
-Det var pakken. Ganske omfattende så vi håber meget, at behovet for kommunikation til
og fra NG på denne måde er tilgodeses bedst
muligt.
Hvis ikke, så justerer vi efter konstateret behov. Vi vil blive bedre. Men det kræver også,
at vi får at vide, hvor vi kan gøre det bedre,
opfordrer Steen til sidst.
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Fint efterår i juniorafdelingen

N

ivå golf gentager successen fra i sommers, og har afholdt efterårscamp for
juniorerne. Mandag og tirsdag i efterårsferien (uge 42) var 13 juniorer samlet omkring træningen.

Både Ugebladet og Frederiksborg Amtsavis
besøgte campen og skrev to flotte artikler.

Dagene startede med træning med Robin.
Mandag eftermiddag gik turen mod Fun City
Sport i Herlev, hvor juniorerne spillede minigolf
på den indendørs bane samt udfordrede hinanden i bowling. Dette var for at styrke sammenholdet mellem de unge spillere, der til hverdag
spiller den disciplinerede enkeltmandssport.

Vi glæder os til det nye år

Tirsdag eftermiddag blev der spillet på banerne på Nivå. De øvede juniorer spillede på Løvbjerggårds 18 huller, og de nye juniorer spillede
9 huller på Toftegård.
Campen bød på ægte efterårsvejr, med vind og
blæst, men de unge mennesker bemærkede
ikke vinden, idet de var optaget af træning og
hyggeligt samvær.
Campen blev afsluttet med præmieoverrækkelse hvor forældrene var med til at hædre de
unge spillere.
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Hul 3 - 3/11-2016 -Foto: Lars Kristensen

Der skal lyde en stor tak til de forældre, der
hjalp til under campen og til Robin.

Planlægningen af 2017 er igang, og jeg håber
som juniorformand, at Nivå Golfs juniorer vil
være repræsenteret både ved Minitouren, JDT
og distriktsstævner.
Vi vil i 2017 også planlægge både en sommercamp (uge 26) og en efterårscamp (uge 42).
Vi vil starte sæson 2017 med et forældremøde
(uge 10), hvor jeg som formand vil give information fra distriktsmøde for juniorledere samt
målsætningen for 2017.
Jeg ønsker Jer alle en Glædelig Jul og et Godt
Nytår.
/Camilla Sindalsen
Formand Juniorudvalget
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Nyt fra Dameklubben
Match mod Herreklubben

D

en 10 september mødte 28 medlemmer
fra herre- og dameklubben op til den årlige match, hvor der ikke spilles om præmier, men om 1 helt års håneret! Formændene
for klubberne havde travlt med at regne det
spændende resultat ud og hvem var det så lige
der vandt i år!, det var såmænd damerne (igen!)
– rigtig godt spillet piger!

Vinder i B-rækken: Dorte Klitgaard
Vinder i C-rækken: Carina Augsburg

At der ingen præmier var, viste sig ikke at holde,
for Steven Sommervoll havde sponsoreret flotte
thaibukser til den pige, der kom tættest på flaget
på hul 8. Desværre var der ingen, der magtede
det denne dag, så præmien samt 2 andre sponsorpræmier blev uddelt som klappepræmier.

Sæsonafslutning

S

eptember måned blev afsluttet med en
Texas Scramble turnering, hvor Dyrberg/
Kern var sponsor. Derudover var der gavekort fra Sydney, Nivå til det hold, der havde
højest score efter 5 huller. Alle samledes til velkomstdrink, og restauranten serverede en flot 3
retters menu. Efter maden blev der uddelt præmier for dagens turnering og til sidst blev Årets
Vindere hyldet:

Vinder i 9 hullers rækken: Evy Thirstrup Hansen

Generalforsamling

I

Order of Merit (indført som et nyt tiltag i 2016).
Din Bilrådgiver v/Martin Norden havde igen i år
sponsoreret flotte præmier til vinderne af de 4
rækker!
Vinder i A-rækken: Lene Lausen

Eclectic:
Vinder i A-rækken: Lene Lausen
Vinder i B-rækken: Carina Augsburg

Hulspil:
Vinder: Anne Hedebo Andersen
Nr. 2: Bente Svenningsen
Til sidst var der Lodtrækning af et gavekort fra
Caddie Golfrejser blandt alle fremmødte.
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år havde vi valgt at afholde vores generalforsamling i tilslutning til den sidste spilledag i
oktober. Ikke alle havde valgt at spille først og
dermed nyde den tiltrængte gode varme suppe,
der stod klar efter spillet. Vi mødtes alle efterfølgende i restauranten kl. 19.30, hvor der var
sørget for kaffe og kage. Referat og formandens
beretning fra GF ligger på Nivå Golfs hjemmeside under Dameklubben. Bestyrelsen fik et nyt
medlem Kate Kirkø, der blev valgt ind, da Nina
Mathiasen efter eget valg ønskede at stoppe efter flere års flot indsats i bestyrelsen. En stor
tak skal lyde til Nina og et velkommen til Kate.
Camilla Kronborg foreslog, der blev oprettet en
lukket Facebook gruppe i Nivå Damernes navn,
med det formål at man kan ”invitere” til spil,
efter at man selv har booket en tid i Golfbox.
Bestyrelsen fandt forlaget godt, og dårlig var vi
mødt af en ny dag, før end at Camilla Kronborg
havde fået søsat ”skibet”.
Bestyrelsen er overbevist om, at den lukkede
gruppe - som kun er for medlemmer af dameklubben - nok skal blive en succes, når bare vejret igen bliver til golfspil, da det er en nem måde

at høre, om andre vil med ud i en bold. Rigtig
hyggeligt hvis mange af vores medlemmer kan
få spillet på kryds og tværs og ikke kun om onsdagen.
Vi havde lovet, der var en overraskelse på generalforsamlingen, og det var der, idet der blev
trukket lod om et gavekort fra Caddie Golfrejser.

Vinterens arrangementer

I

lighed med sidste år, vil vi prøve at afholde
et par arrangementer hen over vinteren, så vi
kan ”dyrke” det sociale, nu hvor det ikke er
så ofte, vi kan mødes på golfbanen. Vi regner
med at gentage både bowling og minigolf og
har også et par andre ideer i støbeskeen!
Husk vores Facebook gruppe, hvis du vil ud og
spille hen over vinteren på enten Par 3 banen
eller Toftegård. Begge baner kan jo spilles om
vinteren, så det er kun et spørgsmål om hvor
meget tøj, man skal have på og hvor varmt fodtøj!
Nivå Damerne
Ref. Dorte Klitgaard
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Nyt fra Greenkeeperne

Julebanko

D

S

øndag den 27. november 2016 var det
igen tid til Nivå Golf Klub’s traditionsrige Jule Bingo Banko.

Det var dejligt, at der var så mange, der
havde lyst til at bruge 1. søndag i Advent på at
samle penge ind til Nivå Golf Klubs Juniorer.
Der var 75 tilmeldinger til bankospillet kl. 14.30,
men 33 deltagere startede allerede kl. 12.30
med Restaurantens dejlige julefrokost, så de
var klar til de mange bankoplader.
Der blev i alt spillet 10 spil med både stilhed,
sukken og hurraråb (Banko).
Der var præmier i alle 3 rækker samt sidegevinster. Gerly Nielsen havde strikket 5 fantastiske nisser, Niels Eriksen havde sponseret
bolde og Martin Norden, Din Bilrådgiver havde
sponseret 10 glas hjemmelavet marmelade.
Hovedpræmierne på hele pladen – 5 ænder og
5 flæskestege - var sponseret af Spar Nivå, der
også sponserede 6 flasker rødvin.
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Udover bankospillet var der også et kæmpe lotteri med sponserede præmier for over 13.000
kr..
Der skal lyde en stor tak til alle sponsorer:
Else Ruby – Robins GolfAkademi – Osteopat
Oliver Frederiksen – Lene Laurberg – Helle
Nitschke – Nivå Golf Center – Espergærde Farver – Simgolf, Grøndal Multi Center – Bridgecenter Nordsjælland – Hanne Thordal-Christensen/Thorkild Bang – Old Tigers – Dan Fiber
– Byens Madhus – Djarlo Automobiler – Lene
Lausen/Finn Hansen – Shoppen Nivå Golf –
Danske Bank, Hørsholm Afd.
Efter en rigtig hyggelig eftermiddag blev det
endelige resultat gjort op til et overskud på
10.000 kr., der ubeskåret går til juniorarbejdet
i Nivå Golf Klub. Et fantastisk resultat, der ikke
kunne lade sig gøre uden alle sponsorerne og
alle fremmødte, der støttede op om dette arrangement.
”Banko”gruppen

en dag, denne artikel blev skrevet, 20 november, er det ni grader varmt, greens
er blevet tromlet i torsdags og der er
mange medlemmer ude at spille på banen, flere kører i buggy. Sådan har man sjældent
kunnet skrive, når man befinder sig i slutningen af
november. Derfor er det også relevant at fortælle
lidt om vores tanker og politik om, hvor længe banerne er åbne. Til at starte med kan jeg fortælle, at
par 3 banen som sædvanlig er åben hele vinteren,
Toftegård er også åben og vil være det hele vinteren med spil til greens, men her er teestederne
lukket, og der spilles fra udslagsmåtter. Løvbjerggård er stadig åben, og her i skrivende stund er
der ikke lagt an til at lukke den, men det kan selvfølgelig hurtigt ændre sig, hvis vi får en periode
med meget nedbør. Problemet med at holde den
åben hele vinteren er især teesteder og greenområder, der kan blive meget nedslidte. Men indtil
videre holder vi den åben, og så tager vi en dag
ad gangen.

Nye skilte ved røde tees
Vi er i øjeblikket i gang med at støbe omkring de
nye teeskilte ved dameteestederne. Når det er
gjort færdigt om et par dage, er projektet med nye
skilte på hele banen færdigt. Vi har genbrugt de
gamle granit teemarkeringer fra Løvbjerggård, og
de er nu at finde på Toftegård med nye skilte på.

Reparation af dræn
Vi har repareret drænet i lavningen på hul 2 på
Toftegård, hvilket allerede kan mærkes, da det er
her, det meste af vandet fra hele banen skal løbe
væk. Blandt andet kan man se, at vandstanden i
åen på hul 3 på Løvbjerggård er meget lavere end
sidste år på samme tid. Vi er også i gang med at
reparere drænet på hul 1 på Løvbjerggård så der
ikke længere kommer til at stå vand i lavningen

i venstre side af fairway. Den slags arbejde kan
kun udføres, når der er tørt i det område, hvor der
skal graves, men her i august havde vi tiden og
muligheden.

Vedligeholdelse af banerne
Vi har brugt rigtig meget tid på fjerne blade fra banen. Man kan godt mærke, at mange af træerne
efterhånden er blevet ret store og dermed giver et
stort løvfald. Vi har i år heller ikke haft en efterårsstorm, der kunne have hjulpet os lidt på vej.
I øjeblikket prikker vi fairways, og alle teesteder er
allerede prikket.

Vedligeholdelse af Maskinerne
Ellers vil vi bruge vinteren på at servicere alle vores maskiner. Det er et kæmpe stort stykke arbejde, med klippeled der skal slibes, underknive
der skal skiftes, olieskift, lejer der skal skiftes og
mange andre ting. Heldigvis har vi nogle rigtigt
dygtige folk, der fra december til marts stort set
kun er at finde på værkstedet.
Vi håber at kunne renovere områderne omkring
vores broer i løbet af vinteren, ligesom vi har en
del arbejde med opstamning af træer. En del af
vore bunkers trænger til renovering af kanterne,
og ligesom andre år håber vi på frost, så vi kan
høste siv i nogle af søerne. Det korte af det lange
er, at vi ikke kommer til at kede os denne vinter,
men det er også sådan, vi helst vil have det.
Sidst men ikke mindst vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle medlemmer for 2016, og
ønske en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Greenkeeperne i Nivå Golf.
Erik Groth Andersen
Chefgreenkeeper
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