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”Golfspilleren i Centrum” – Hvad er det?
• Hvordan ligger NG? – og lad os bare afsløre: Der
er flot fremgang til NG!
• Hvad gør NG ved det, der ikke er så godt? – vi
har interviewet Ulrik Finnemann om hans planer
• Hvad er egentlig teknikken bag systemet. Hvordan virker det?
• NG’s udvikling – tal og sammenligning – som det
ser ud, til dem, der vil dybere…
Hvad er det?
Det er selvfølgelig vigtigt, at klubber og baneejere
ved, hvad golfspillerne går og mener om det at
spille golf på de forskellige baner og om de forskellige faciliteter som omkranser spillet, fx driving
range, restaurant og pro-shop. Derfor har Dansk
Golf Union udviklet et system, som kan give svar
på, hvad spillerne synes er godt og skidt.
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Det er rigtig dejligt, at kunne fortælle jer, at NG har
flot fremgang på stort set alle felter!
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Hvor sandsynligt er det, at du er medlem i NG om
2 år?
Her siger 89 %, ja eller måske til spørgsmålet. 11
siger desværre nej. I 2015 var scoren 84 %, så
også her flot fremgang – også i sammenligning
med vores konkurrenter, hvor 85 siger ja eller måske.

Klubber i Nivå Golf Klub

Info- og kommunikationsudvalg

Formand:
Søren Kjærgaard 				
kommunikation@nivaagk.dk

Golfspilleren i Centrum

Kontakt

Den meget vigtige ambassadørscore, som er udtryk for:
Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale NG til
venner og bekendte? – er et stærkt udtryk for den
generelle tilfredshed.
Her er scoren steget fra 42 i 2015 til 49 i 2016. Og
nok så vigtigt: Sammenligner vi os med konkurrenterne i hovedstadsområdet, ligger de på 40.
2015

NG: 42

Hovedstaden: 37

2016

NG: 49

Hovedstaden: 40

En anden meget vigtig score er loyalitetsscoren:

2015

NG: 85

Hovedstaden: 84

2016

NG: 89

Hovedstaden: 85

På de andre hovedspørgsmål, som bane, klubliv,
træning, restaurant osv. ligger vi på alle områder
højere end i 2015.
Det eneste hovedspørgsmål, hvor NG går tilbage
– om end beskedent – er gæsters generelle vurdering af NG, som falder fra 25 i 2015 til 23 i 2016.
Men dog på niveau med vores konkurrenter.
Se et samlet overblik over måden der regnes på og
vores øvrige scores sidst i denne artikel.
Hvad gør NG ved det, der ikke er så godt?
Vi er gået dybere i tallene, og har identificeret de
emner, hvor medlemmerne og - i stor udstrækning
- også vores gæster er enige om, at tingene kan
blive bedre. Det drejer sig om især 4 ting, som kritiseres (her sammenlignet med 2015-tallene):
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2015

2016

Bemærkninger

Toiletforholdene på banen
er gode

46

43

De er ikke gode!

Afmærkning
og skiltning

62

65

De er ikke gode!

68

Der bruges for lang
tid på at lede

70

Den er for dyr!

Ledetid efter
bolde
Prisniveau i
pro-shoppen

70

Måtternes
kvalitet på
driving range

64

Afmærkning og skiltning: Det gør vi flere ting
ved i foråret 2017 – forhåbentlig inden sæsonstart.
Det drejer sig både om skiltning til næste tee og
afstandsmarkeringer til green.
Næste tee skilt vil blive opsat ved alle huller – og
kommer til at se sådan ud i 40x20 cm og tilpasset
NG:

Hvad er egentlig teknikken bag Golfspilleren i centrum, hvordan virker det?

Er udbedret i 2016

Det forhold, at måtternes kvalitet nu slet ikke er
et emne mere, viser, at det nytter noget at gøre
noget ved problemerne.
Derfor har vi også spurgt Ulrik Finnemann, direktør
i NGC om, hvad og hvornår han vil gøre noget for at
forbedre tingene. Også en dårlig score på restauranten, må give anledning til overvejelser.
–Ulrik, hvad gør vi?
Lad mig starte med at sige, at den positive udvikling vi er inde i, og som heldigvis kan ses i medlemmernes og i stor udstrækning også i gæsternes vurdering af vores anlæg og faciliteter, glæder
mig rigtig meget. Det skyldes i høj grad klubbens
og medlemmernes indsats og den måde vi omgås
på, men også de forbedringer, vi løbende gennemfører. Så tak til alle for hjælp og indsats, siger Ulrik.
Men vi er selvfølgelig ikke tilfredse, før vores scores kommer endnu højere op.
-Flere af de negative emner, er jo desværre gamle
travere, men lad os tage dem en for en:
Toiletter: Vores bane har jo ikke en naturligt forløb, så man passerer klubhuset på runden, og det
øger selvsagt behovet for adgang til toilet ude på
banen. Faciliteten på hul 12 er ikke på længere sigt
løsningen, det skal jeg klart indrømme, om end det
vel kan bruges i en prekær situation, som det er.
Som jeg tidligere har nævnt, er vores plan, at vi vil
opføre et nyt servicehus i området efter hul 5, på
vej til hul 6, 10 og 15. Et naturligt knudepunkt for
ophold, pleje og sikkerhed. En hjertestarter, læ for
regn og torden, toilet og vand osv. er vores ønske.
Derfor har vi besluttet at indlede en fornyet dialog
med kommunen om mulighederne for at etablere
et sådant hus. Så vi erkender problemet, og gør
noget ved det. Jeg håber det kan realiseres inden
for 1-2 år.

ikke er det eneste sted, der har lav score her. Vi har
forskellige planer, som vil gøre oplevelsen i restauranten bedre, men jeg vil hellere komme tilbage i
næste nummer af magasinet og fortælle mere herom, fremfor kun at give en halv løsning nu. Vi skal
også have vores nye restaurantchef på banen med
hans ideer og ønsker. Så jeg lover, at du kan få svar
på dette emne i næste nummer, slutter Ulrik.

Vi har alle stiftet bekendtskab med systemet –
mindst 1 gang om året.

Afstandspæle til greens (i metal) opsættes i siden
af fairways for hver 100 m til green, hvor det er
relevant i forhold til hullets længde. De nuværende
afstandsmarkeringer i banens niveau bibeholdes,
men har fået kritik for at være svære at se og finde.
Ledetid efter bolde: Her kan vi alle hjælpe til! Så
lad os gøre det. Vi kender reglerne, og så er det
bare at følge dem. 5 minutter og så videre.
Priserne i shoppen: Vi ønsker at kunne tilbyde vores brugere et sortiment, så de kan købe produkter,
som de har behov for til en runde – bolde, tees,
handsker, tøj osv. samt et lille udvalg af jern og køller. Det der skal til for at gå en runde har vi, så man
kan supplere op, også hvis man har glemt noget.
Men vi kan ikke konkurrere mod web-butikkerne
ude i verden, og det kommer vi heller ikke til. Så
spillerne skal vende sig til, at vi kan dække et umiddelbart behov, og at det må blive til priser, som vi
også kan få en nogenlunde økonomi ud af det. Det
er min vurdering, at spillerne generelt er glade for
at have muligheden for at kunne købe visse ting,
og at man så godt kan forstå, at det ikke kan blive
til discount-priser, siger Ulrik.
-Tak for dine svar på de 4 dårlige. Det bliver specielt
spændende med det nye servicehus.
Et andet område, hvor vi også scorer lavt er restauranten, som har negativ ambassadørscore (se skema), altså et udtryk for, at kunderne absolut ikke er
tilfredse. Og det er vel specielt, at vores gæster er
mere positive end vores medlemmer. Hvad vil du
gøre ved det?
Restauranten: Ja, restauranten er en særlig udfordring – om end scoren er blevet bedre. Men så
længe ambassadørscoren er negativ, er jeg selvfølgelig ikke tilfreds, og det er spillerne tydeligvis heller ikke. Det hører dog med i billedet, at vi absolut

NG er nemlig en af de langt over 100 klubber i Danmark, som er tilmeldt systemet.
Teknikken er, at vi som medlemmer stilles en lang
række spørgsmål om bane, faciliteter osv. enten i
maj, juli eller september måned – med 1/3 del hver
gang. Vores gæster spørges løbende, når de har
spillet, i perioden fra april til oktober. Og når vi spiller på andre baner, som er med i systemet, spørges vi også om vores mening kort tid efter runden.
De karakterer, som medlemmer og gæster giver
NG, får vi 3 gange om året, så vi løbende kan følge
udviklingen.
Det vigtigste er det, der hedder ”ambassadørscoren” – og hvad er det så? Det er den score som
fortæller: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale
(klub/bane/restaurant/osv.) til venner og bekendte?

NG’s udvikling – tal og sammenligning
Det går fremad for NG! Meget fremad, glædeligvis.
Se udviklingen her (sammenlignet med alle klubber i Hovedstaden):
2014

2015

2016

NG/Hvst.

NG/Hvst.

NG/Hvst.

33/36

42/37

49/40

Gæster

25/24

23/23

Loyalitet

84/84

89/85

Banen

74/74

76/76

Klubliv

81/77

82/78

Restaurant

75/73

77/76

–23

–15

+8

+11

Klubhus

85/82

85/84

Træningsfaciliteter

80/77

82/77

Proshop

80/78

79/79

Træning

88/87

88/88

Ledelse og info.

82/82

82/82

Medlemmer

Ambassadørscore
restaurant

Medlemmer

Ambassadørscore
restaurant

Gæster

Grøn talmarkering: Fremgang i forhold til 2015
Gul markering: Neutral udvikling i forhold til 2015
Rød markering: Tilbagegang i forhold til 2015

Ambassadørscore - Medlemmer
PROGNOSE

Spørgsmål

Scoren udregnes sådan (på en skala fra 0-10 med
10 som bedst):
9 og 10 er positive.
6 eller derunder er negative.
7 eller 8 er passive.
Karaktererne ganges med 10 for at skabe spredning og muliggøre procentregning. Scoren udregnes som forskellen mellem de positive og de
negative. Et eksempel: 70 % er positive, 20 % er
negative. Ambassadørscoren er 50 %. De 10 %,
som er passive, regnes ikke med.
Og man kan regne med tallene: Der er over 400
medlemmer, eller ca. 30-40 %, som svarer hvert
år. Men vi ser selvsagt gerne, at endnu flere deltager. Så hermed en opfordring til alle om at svare på
undersøgelsen, næste gang du får en opfordring.
(Skema udsendes direkte fra DGU til det enkelte
medlem via mail).

I 2014 lå NG under Hovedstaden. Det vendte i
2015, og vi udbyggede forskellen i 2016. Fortsætter
udviklingen, når vi op på ca. 55 i 2017.
Vi følger det tæt.
Steen Hansen

4

5

Generalforsamling i Nivå Golf Klub onsdag den 5. april kl. 19.00
Forhåbentlig går vi en fremragende golfsæson i møde, og den
5. april gør vi status over året, der gik. På generalforsamlingen
håber bestyrelsen, at vi får en god debat om såvel
vores nye kommunikationsprofil som om de forslag til
vedtægtsændringer, som både bestyrelsen og Old Tigers lægger
op til. Fra bestyrelsens side er der tale om ændringer, som vi
længe har talt om - nye valgregler, opdatering af vedtægterne
i forhold til, at det ikke længere er et krav, at man skal være
aktionær samt et par små justeringer.
Herudover har Old Tigers foreslået, at Klubber i klubben, som
ikke får valgt en repræsentant til bestyrelsen, skal udpege et
ekstra bestyrelsesmedlem.

Med håbet om en god sæson for jer alle.

Om Ildsjæle
I alle danske sportsklubber er det
en flok entusiastiske ildsjæle, som
får det hele til at hænge sammen.
Ildsjælene yder et fantastisk frivilligt ulønnet arbejde, og ofte må de
samtidig stå for skud, hvis aktiviteterne ikke tilfredsstiller alle.
Også i Nivå Golf Klub har vi mange medlemmer, som hver for sig
yder en stor indsats som bestyrelsesmedlemmer i NGK og i klubberne, og endnu flere er aktive i
de forskellige udvalg, som skaber
liv i både klubhus og på banerne.
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Preben har, siden han var helt ung, været et friluftsmenneske. I de unge år som aktiv cykelrytter.
Golfen har så taget over i pensionisttilværelsen. For
Preben er golfen både et spørgsmål om at sætte
sig mål – og nå dem, og at hygge sig med andre i
et fællesskab.

Født i 1937 på Amager
Uddannet som optiker og
urmager. Efteruddannet som
specialoptiker
Selvstændig optiker fra 1959 til
2004. Forretning først i Hellerup
og i de fleste af årene i Bistrup.
Gift med Inge siden 1963

Preben er et beskedent menneske, som
ikke gør meget væsen
af sig i det daglige.
Han synes, det er lidt
underligt, at han skal
fremhæves i magasinet. Han vil hellere
tale om Old Tiger’s
end om sig selv. Vi
fandt plads til denne
samtale efter en runde på Toftegaard en
mandag formiddag.

Som mange andre af
Old Tigers medlemNGK med ca. 160 medlemmer:
mer, spiller Preben
Mænd over 60 år og damer
over 55 år. Årligt kontingent 300
golf hele året, hvis
kr. Spiller mandag og torsdag
man overhovedet kan
formiddag.
komme til på én af
banerne. Lidt regn,
blæst eller let sne forhindrer ikke en runde golf.
Old Tigers – Klub i Klubben i

Bestyrelsen

Tiltrådte 1. marts stillingen som leder af NG Restaurant.
Vi ser alle frem til et godt samarbejde.

Preben Lyngeraa – Mangeårig ildsjæl i NGK

Handicap 30,6
Hverdagsmedlem
Hole in One Hul 8 på Løvbjerggård i 2016. Vandt Niels Eriksen
Turneringen i 2014 med 44 pts.

På den sportslige side skal vi lige huske jer på, at
åbningsturneringen for henholdsvis Toftegårdspokalen og den
åbne turnering på Løvbjerggård er henholdsvis lørdag den 1.
april på Toftegaard, og søndag den 2. april på Løvbjerggaard. Vi
starter dog sæsonen for alle med en Pitch & Put turnering den
26. marts.

Anders Lau

Interview med Preben Lyngeraa ved Lars Kistensen

Facts om Preben:

Vi vil ikke kommentere på de enkelte forslag på nuværende
tidspunkt, men vi opfordrer medlemmerne til at møde op på
generalforsamlingen og tage del i debatten.

Ny Restaurantchef

En af dem, der skaber klublivet

I Nivå Golf Magasin vil vi i de kommende numre tale med nogle af
de frivillige, som skaber grundlaget for det gode klubliv, vi har i
Nivå Golf.
lk

Preben startede med at spille golf i 2002, og han
tog sit golfkørekort i Smørum i 2003. Det var dengang, der var 7 års ventetid på at blive medlem af
Furesø Golfklub. Derfor blev det til medlemsskab i
Mensalgård Golfklub i Hornsherred. Efter et års tid,
blev han så medlem af Nivå Golf Klub i 2004 – som
mange andre med aktiekøb o.s.v. Men her kunne
man blive medlem uden at skulle stå på venteliste
i årevis. Og som en frisk årgang 1937, var det jo
lang tid at skulle vente 5-6 år på at blive medlem i
Furesø.
Han mødte her ét andet medlem, Asger Asmussen, som tilbød, at han kunne spille sammen med
ham og nogle andre modne herrer. Meldingen var,
at han skulle møde op næste mandag kl. 9, hvor
et andet medlem, Henning Grand, tilbød at lave
en startliste efter lodtrækning, og så gik man ud i
4-bolde.
Efter en sæson var Grand ikke med mere, og en ny
(Bent Engraff) tog over. Han fortsatte arbejdet med

at arrangere spil, men han inviterede også damer
med. Der var ingen klub i klubben eller vedtægter.
Det fortsætter så et års tid på denne måde.
I 2006 sætter en gruppe på 4 sig sammen, og bliver
enige om at danne en klub i klubben. Og man startede med at tænke stort – Tiger Woods var jo den
førende golfspiller på dette tidspunkt – så navnet
på klubben blev ”Old Tigers”. Preben fandt elementerne til et ”skjold” med tiger og golfkøller, som
blev til Old Tigers logo. Der blev lavet bagskilte med
logoet og navnet med store typer, så man lige diskret kunne tjekket navnet på en anden spiller, hvis
man havde glemt det. Grundstammen af medlemmer fra 2006 er stadig aktive i OT.
I de første år var det ægteparret Sonja og Bent Andersen, som brugte al deres tid på at få det hele til
at fungere. Bent var god til at arrangere og få ideer.
Reelt bestemte Bent det hele, men han kunne ikke
finde ud af at bruge en PC. Det blev så Prebens
opgave sammen med et par andre medlemmer at
sørge for alt det praktiske med at registrere medlemmer o.s.v. Vagn Ludvigsen blev valgt til formand
– og det er han stadigvæk. Old Tigers fik fra starten
stor tilslutning, og der har konstant været mellem
150 og 170 medlemmer. På de almindelige spilledage mandag og torsdag formiddag er der 50-60
deltagere, og der har nogle gange været over 80
på banen.
Preben kan lide, at der er orden i tingene. Fik fra
starten lavet arkiv med billeder af alle medlemmer.
Et system, der stadig fungerer i 2017, hvor man
på hjemmesiden kan se billeder af alle Old Tigers
medlemmer.
80 års fødselsdagen i 2017 bliver en festdag, som
ikke ændrer på noget. Preben er fortsat næstformand i Old Tigers og aktiv på banen mindst to dage
om ugen.
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Om Kommunikation

Det skal været slut med No Show!

– de videre skridt

F

Ny Kommunikation
December-nummeret af dette Magasin havde
kommunikation som tema.

P.t. ser den således ud:

Vi præsenterede en lang
række nye initiativer, der
skal forbedre kommunikationen til og med vores
mange medlemmer og andre brugere. På ”julemødet” den 4. december blev
initiativerne nærmere gennemgået over for ca. 70 af
vores medlemmer.
Har der så været interesse
for at læse mere om de
nye ting? JA, det må vi –
glædeligvis – sige. Lige efter lanceringen var der ca.
300 medlemmer (udover
normal trafik), som har været inde på hjemmesiden
for at se på nyhederne.
Hertil kommer så de små
100 fysiske magasiner,
som medlemmerne har taget med hjem.
Det betyder, at ca. 30-40 % af vores medlemmer har set det nye – og det er væsentlig
flere end normalt, MEN: Der er så omvendt
også mere end halvdelen, som endnu ikke
har læst den nye kommunikation. Det vil vi
gerne opfordre til - igen, så her har I linket til
december-nummeret: Klik her

Hjemmesiden – version 2
Der sker hele tiden noget på vores hjemmeside. Vi vil fortsætte med at forsøge at gøre
den gradvist mere og mere interessant og
brugervenlig.
I forhold til den udgave vi lancerede i december, har vi foretaget et række forenklinger og
bl.a. reduceret antallet af ”knapper”, og flyttet
flere informationer op i ”billedfeltet”.
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or ca. 1 år siden skrev vi ud til klubbens
medlemmer og erindrede dem om,
at det er vigtigt, at vi alle overholder
reglerne for bookning og - ikke mindst
- annullering af tider på vores baner.
Som tidspunktet indikerede, var det primært på
Toftegaard, at vi konstaterede problemet.

Ovenstående regler er vigtige at overholde, og
er lavet for at skabe de bedst mulige rammer
for både gæster og medlemmer.

Den venlige henstilling hjalp resten af vinteren/foråret og i løbet af sæsonen 2016 har det
været begrænset, hvor mange ”no shows” vi
har oplevet. Imidlertid vender de dårlige vaner
tilbage, og i januar-februar har vi igen oplevet
rigtig mange - faktisk over 100, som enten har
glemt at bekræfte deres tid inden deres runde
eller har glemt at annullere tiden. En del har
mere end 5 ”no shows” på 1 1/2 måned, enkelte flere end 10.

Bestyrelsen har derfor tænkt på, hvordan vi
kommer det store antal ”No Shows” til livs.
Den mest effektive løsning er, at der indføres
sanktioner i form af restriktion på booking af
tider på banerne, når der registreres for mange
overtrædelser af reglerne. Dette kendes fra
andre klubber, og der findes mange mulige
sanktioner.

Problemet har været drøftet i klubbens bestyrelse, og der er enighed om, at det er rigtig dårlig
stil overfor såvel øvrige klubmedlemmer som
vore greenfeegæster, at så mange tilsidesætter
de meget enkle regler, der gælder for brugen af
banerne.
I version 3, som kommer til foråret, vil der
komme nye, spændende billeder til erstatning for de nuværende – og mere vil følge.

Opslagstavler – i klubhuset
De første 3 tavler med nyttig information til
vores brugere blev opsat i december. Nu er
de sidste 5 tavler opsat.
De vil løbende blive udskiftet med relevant information.

Tøj
Det nye klubtøj er også ved at være klar. Centret vil snart udsende mere herom. Og glæd
jer: Det ser rigtig fint ud.
/Steen Hansen

For en god ordens skyld gentager vi reglerne
for bestilling, bekræftelse og annullering:
1. Alle starttider på alle baner skal bestilles
i golfbox. Der må altså ikke spilles golf
på banerne, hvis man ikke har bestilt en
starttid.
2. Alle starttider skal samtidig bekræftes.
Det kan alene ske på ProBox maskinen
stående ved Proshoppen. Er du i tvivl
spørg personalet i shoppen.
3. Er du blevet forhindret i at udnytte din
starttid, skal du huske at annullere den
rettidigt. Det skal af hensyn til øvrige
medlemmer ske hurtigst muligt, men senest 15 minutter før du skulle have slået
ud på runden.

Det skaber flere starttider og en bedre udnyttelse af banerne i specielt de spidsbelastede
perioder.

Så skrappe midler har ikke tidligere været taget
i brug overfor klubbens medlemmer, og bestyrelsen besluttede derfor, at vi ville give alle en
chance for at ”rette op”, men hvis ikke reglerne
fremover bliver overholdt, vil der blive indført
følgende sanktioner:
Hvis et medlem 3 gange inden for en måned
undlader at følge ovenstående regler, vil rettighederne til at booke tider i Golfbox blive
inddraget i 14 dage. Samtidig kan man ikke
”bare” ringe til shoppen og bestille en tid,
men man skal fysisk henvende sig i shoppen og få dem til at booke en tid, dog max. 4
timer frem.
Bestyrelsen vil følge ”no show”-listen den
kommende tid
Der vil selvfølgelig kunne opstå episoder hvor
det ikke er muligt at bekræfte ens tid i tide bl.a.
ved færdselsuheld, men her vil det være hensigtsmæssigt at ringe til en af de andre i bolden
eller shoppen og få dem til at bekræfte tiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Juniorerne i Nivå Golf

”Golf er ikke kun
en sommersport”

2016 har været et fantastisk år for
juniorerne med mange spændende aktiviteter.
Der er kommet nye juniorer til,
og de ”gamle” juniorer er i rivende udvikling. I 2016 havde
vi følgende aktiviteter:
•

Sommercamp

Hvad byder 2017 på?

•

Efterårscamp

•

Short game

•

Spil på banerne

Vi havde forældremøde den 1. februar, hvor vi
præsenterede forældre og juniorer for programmet i 2017.

•

Mandagstræning

•

Onsdagstræning

•

Fredagstræning

•

Indoor Golf træning

I 2016 fik vi 2.500 kr. fra Nivå fonden og vi fik
et flot overskud fra årets jule-bingo-banko. Der
skal lyde en stor tak til alle de, der var med til at
bidrage til dette overskud. Det er disse beløb,
der gør mange af junioraktiviteterne mulige.
Hvordan holder vi juniorerne interesseret i golf
hele vinteren?

I 2017 skal vi forhåbentlig spille en masse turneringer, vi skal have nye juniorer ind i klubben. og
vi skal fortsætte de mange træningsdage.

hver søndag kl.14:30-17:00 i de indendørs faciliteter. Vi startede i december og den indendørs træning fortsætter indtil udendørstræningen starter. 15 juniorer mødes hver søndag til
træning, grin og hygge.
Robin øver teori, putting, udslag og indspil med
juniorer. Der anvendes TrackMan og der spilles
simulator golf.
Når jeg er der, oplever jeg glæde, sammenhold
og masser af sportsånd.
Ugebladet har endnu en gang skrevet en fin
artikel om vores aktivitet:

Vi vil i 2017 have træning mandag, onsdag og
fredag. Vi vil indføre månedsmatch og der vil
som sidste år blive afholdt sommercamp og efterårscamp.
Når vi rammer den kolde tid igen, vil vi igen starte på Indoor Golf.
Kommunikation til juniorer og forældre vil nu
foregå via holdsport.dk samt facebook-gruppen.
Vi vil i 2017 også forsøge os med golf for de helt
små i alderen 5-7 år. Så har du et barn eller barnebarn, som du gerne vil introducere for golf,
så tøv ikke med at kontakte enten Robin eller
undertegnede.

11.marts startede udendørstræningen på driving rangen, solen skinnede og humøret var højt
blandt de mange juniorer. Smilende var fremme
i hele to timer, hvor juniorerne fik trænet. Det var
tydeligt at se, at flere af juniorerne havde lavet
de øvelser, de havde fået til at lave hjemme i
vinterperioden.
De mange timer i indoor golf havde også rustet
juniorerne til en sæson med fart i svinget.
Holdene til årets minitour blev sat og Nivå golf
stiller med hele 3 hold til dette års mini tour turneringer. Juniorerne har fået lov til at deltage i
Pitch and Put turneringen i marts, og juniorerne
er klar til at give de voksne tæv :)
Jeg glæder mig til at få “juniorerne på græs” og
sprede masser af latter og glæde i klubhuset.
Vi ses på banerne
Camilla Bilde Sindalsen
Formand for juniorudvalget

”I modsætning til mange andre sportsgrene er golf
en sæsonsport!”
Denne fordom ville Robin og jeg gerne af med,
hvorfor ikke spille golf hele året?
Robin fik lavet en god aftale med Indoor Golf
i Kokkedal. Juniorerne kunne få undervisning
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Nyt fra Nivå Damerne

N

u nærmer den nye sæson sig, og det
varer ikke længe inden alle pigerne igen
mødes på den smukke grønne bane til
mange dejlige timer sammen.

at mødes på golfbanen - inviteret til diverse arrangementer, og det er rigtig dejligt at se, at der
er opbakning til disse, da det er med til at styrke
det sociale i klubben.

Onsdag den 8 marts 2017 afholdes der Orienteringsaften, hvor ALLE damer i Nivå Golf er
velkomne til at komme og høre nærmere om
dameklubben, og hvor vi også vil fremlægge
Turneringsplanen for 2017.

I januar måned mødtes vi til Bowling og efterfølgende spisning og havde en rigtig hyggelig aften med præmier til de dygtige vindere. I februar
mødtes vi så i Herlev til Minigolf på den meget
udfordrende 18 huls bane, hvor der også blev
hygget bagefter med spisning og præmieoverrækkelse.

Vi starter sæsonen onsdag d. 5. april 2017, hvor
vi håber at banen er dejlig grøn (og ikke hvid af
sne). Vi ser frem til at se rigtig mange denne
dag, både nye som gamle medlemmer.

Spotlight på vore sponsorer

Næste arrangement er Tøjparty hos Pure Copenhagen i Kgs.Lyngby den 15. marts 2017.

H
Igen i år arrangeres den populære weekendtur (d. 10-11/6-2017) og venindeturneringen (d.
16/8-2017) samt turneringerne med og mod Herreklubben. Vi får besøg af pigerne fra Harekær
(d. 3/5-2017) for at spille den årlige match mod
deres dameklub - sidste år tabte vi desværre ,
så det var Harekær der fik der deres navn på
den vandrepokalen. Vi håber rigtig mange af dameklubbens medlemmer har lyst til at deltage ,
så vi har en mulighed for at give dem kamp til
stregen, og så vil det jo ikke gøre noget, hvis der
kommer til at stå Nivå på pokalen i år.
Turnerings- og arrangementsoversigt for hele
2017 vil kunne ses på Nivå Damernes hjemmeside fra midt i marts måned, hvor man også kan
se billeder fra diverse aktiviteter gennem årene.
Dameklubben har vanen tro her i vintermånederne - hvor der ikke er de store muligheder for
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Der har også været en del medlemmer der hen
over vinteren har mødtes til gymnastik i Egedalshallen hver tirsdag, hvor der er blevet trænet
flittigt med kondition og øvelser der skal styrke
golfspillet.
Vi håber at mange nye ”damer” kunne have lyst
til at være med i Nivå Damerne i den kommende
sæson. Vi lægger meget vægt på at få både golfspillet og det sociale til at hænge sammen. Der
er rig mulighed for at få spillet en masse golf
sammen med andre ”damer”, både om onsdagen og til de forskellige arrangementer, vi står
for i løbet af sæsonen. Har du lyst til at vide lidt
mere, er du altid velkommen til at kontakte en
fra bestyrelsen.
Rigtig god golfsæson
NIVÅ DAMERNE

er i NG-Magasin vil vi i de kommende numre kort præsentere vore sponsorer, som i
høj grad er med til at gøre det muligt for os
at realisere de ting, vi gerne vil.
Vi har valgt at stille dem alle de samme 7 spørgsmål
–
Sponsoren er Jan Olsen fra Radio Nord
1. Hvor længe har du støttet NG med dit sponsorat?
Siden 2012
2. Hvorfor blev det lige NG, du valgte?
Kombinationen af beliggenhed, banens alsidighed og kvalitet.
3. Hvad kan du især godt lide ved NG? – banen, det
sociale liv, eller hvad?
Det er altid hyggeligt at komme i klubben, men
personligt var det banen og dens placering.
4. Hvilket hul er dit favorithul – og hvorfor?
8. Det er et klassisk godt par 3 hul. Smukt at se
på, men super vigtigt at man er på rigtige plateau
5. Hvad ville du lave om eller ændre på NG, hvis du
alene bestemte?
Jeg ville lave 4. fairway fladere. Om sommeren
kan man lande midt på fairway, og alligevel rulle
i søen. Optimalt ville jeg skære hele bakken væk
så det ikke var et blindt drive.

På 10. Ville jeg flytte bunkeren på toppen af bakken og flytte den ned foran søen. Alternativt eller
begge dele, så ville jeg udjævne de sidste 50 meter frem til søen så man havde et fladt område
at lande den / stoppe den på. Nu er man nødt til
at lægge meget op eller alternativt slå den mod
11 tee. Det er umuligt at vurdere hvor langt foran
søen man skal lande den, og man bliver urimelig
straffet af en hård fairway.
6. Hvad er dit golf hcp?
8,2
7. Vil du anbefale NG til andre, du kender? – fra
0-10.
8
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Nyt fra Greenkeeperne

N

kunne høste siv rundt om søerne, men vi nåede den vigtigste på hul 9.

u er det næsten forår og lysten til at
komme ud på banen er forhåbentlig stor. Vi greenkeepere glæder os i
hvert fald til at komme i gang. Det
har heldigvis været en relativt tør vinter, så vi
har kunnet nå en del af de ting, vi satte os for
med hensyn til opstamning af træer og lidt
udtynding i beplantninger.
Blandt andet har vi ryddet underskoven mellem hul 6 og 9 så man lettere skulle kunne
finde og spille sin bold. Vi har fjernet tjørn
og andre stikkende buske i beplantningerne
samt nogle døde træer. Vi har plantet femten
nye birketræer på hul 3, 4 og 5 som I meget
gerne må passe på.
I løbet af marts og april vil vi udgrave og anlægge to nye bunkers på hul 5. De kommer
til at ligge i området til højre for green og vil
både visuelt og spillemæssigt være med til at
forbedre hullet.
Alle vores maskiner er snart klar til at komme
ud at arbejde, klippeleddene er slebet og der
er lavet almindelig service.
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I øjeblikket er vi i gang med at male alle skraldespande og boldvaskere til Løvbjerggård sorte
så de kommer til at harmonere bedre med de
nye skilte.

Snart handler det dog mest om den almindelige
pleje af banen. Vi vil igen i år prioritere rulning/
tromling af greens højt så vi forhåbentlig kan
præsentere ensartede og ”true” greens.

Vi har en del hængepartier vi gerne skulle indhente i løbet af foråret, blandt andet skal vi
have udbedret skaderne efter reparationerne
af dræn på både Toftegård og Løvbjerggård.
Vi nåede mens der var lidt vinter at rense op
i åerne. Vi fik også ryddet op langs den å der
forbinder åen på hul 3 på Løvbjerggård med
søen på hul 1 på Toftegård.
Desværre kom der aldrig den langvarige frost
som vi havde håbet på, der ville betyde at vi

Der er indkøbt nye flag til banen. Det er nu
sådan at hvid betyder forreste tredjedel, gul betyder midterste tredjedel og rød bagerste tredjedel af green.

Der er ingen ændringer i greenkeeper staben,
så når sæsonen starter vil det igen være Erik
Groth-Andersen (der den 15. marts kan fejre 20
års jubilæum i Nivå Golf), Klaus Madsen, René
Petersen, Raimis Kurlavicius, Kim Christensen
og Anders Jakobsen I vil møde ude på banerne.
Vi glæder os alle sammen til at se jer derude.
Greenkeeperne

15

Nivå Golf

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

