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Klubben og dens syn på tingene
Interview med formand Thorkild Bang ved Steen Hansen

H

vordan ser du på klubbens aktuelle position?

Overordnet set, er der reelt ikke noget, som jeg er
sådan rigtig utilfreds med.

Jeg ser klubbens position som stærk. Vi
ligger rigtig pænt i tilfredshedsundersøgelser i Golfspilleren i Centrum, og jeg synes, at
vi har et godt samarbejde med vores baneejer. Når
jeg hører om andre klubbers problemer med enten
at få samarbejdet med ejeren til at fungere eller
med interne problemer mellem klubber i klubben,
synes jeg, at vi er rimeligt priviligerede.

Dog har vi gennem flere år opfordret til at flere
medlemmer deltager i frivilligt arbejde i klubben.
Heldigvis er der rigtig mange, som stiller sig til rådighed - ikke mindst har vi ”Tordenskjolds soldater”, som gør et uvurderligt arbejde i diverse udvalg,
og vi havde i år over 30 frivillige til Golfens Dag
- en stor tak til alle. Men vi vil også gerne etablere
en starterfunktion og baneservice/-kontrol, og her
mangler vi nogle medlemmer, som vil tage ansvaret for denne funktion. Endvidere kan vi konstatere, at vore greens er hårdt ramt af nedslagsmærker. Den nemme løsning er, at vi alle retter vores
egne mærker op. Alternativt skal vi bruge et antal
frivillige, som vil være ”faddere” for vore greens og for den sags skyld også vores teesteder, hvor
knækkede tees og cigaretskodder skæmmer golfoplevelsen.

-Hvad gør klubben, som efter din opfattelse er særlig vigtigt?
Vi har i klubben en rigtig god balance mellem de reservationer af banen, som klubber i klubben, turneringer og company days afstedkommer og mulighederne for at klubbens medlemmer og greenfee
spillere kan booke tider i et tilfredsstillende omfang. Selvfølgelig kan der en gang imellem opstå
utilfredshed, men overordnet set har vi en rigtig
god sammenhængskraft i klubben.
Derudover formår vi - i et godt samarbejde med
shop og restaurant og vores klubber i klubben - at
skabe/fastholde en hyggelig stemning, som både
medlemmer og gæster nyder godt af. Faktisk er
det noget af det, vi oftest hører fra gæster i klubben.
-Er der noget du ikke er helt tilfreds med? – og i
givet fald: Hvad?

-Du fik vedtægtsændringerne igennem på generalforsamlingerne. Hvad var specielt vigtigt for jer i
den sammenhæng?
Vi har de seneste 3-4 år forsøgt at få gennemført
en modernisering af vores vedtægter, ikke mindst
fordi de afspejlede den virkelighed, der var gældende, da det var en betingelse for at være medlem af klubben, at man enten ejede eller lejede en
spilleret baseret på en B-aktie. Derudover ville vi
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gerne have nye valgregler til bestyrelsen, så bestyrelsens medlemmer kun er valgt for en 2-årig
periode.
-På den ordinære generalforsamling var det jo ikke
svært at se, at specielt Old Tigers ønskede mere
indflydelse. Dels ved en vedtægtsændring om garanti for en bestyrelsespost og dels med en direkte kandidat til bestyrelsen. Ændringen blev trukket
tilbage og OT fik ikke valgt deres kandidat. Hvordan
ser du p.t. på forholdet til OT? Og vil du og bestyrelsen komme dem yderligere i møde?
Jeg har naturligvis stor forståelse for, at Old Tigers
gerne vil have indflydelse på, hvordan klubben
udvikler sig. Imidlertid må jeg fastholde, at jeg er
formand for hele klubben, og at bestyrelsen er bestyrelse for hele klubben. Klubberne i klubben har
deres egne bestyrelser og deres egne formænd.
Jeg mener, at det er vigtigt at fastholde denne sondring, idet vi ellers vil blive mødt med krav fra andre interessegrupper i klubben, om at de også skal
sikres en bestyrelsespost. Jeg mener derfor, det
er vigtigt, at et bestyrelsesmedlem i vores klubbestyrelse er valgt af hele klubben og ikke er valgt til
at skulle varetage særinteresser.
Jeg ønsker en tæt dialog med OT, dels fordi de
udgør ca. 15 % af vore medlemmer, dels fordi de
er en meget vigtig del af vores meget roste klubliv. Den dialog finder sted på mange plan, idet vi
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dels mødes face-to-face med repræsentanter fra
OT (der er i maj afholdt et møde mellem formand/
næstformand for henholdsvis bestyrelse og OT),
dels har vi vores årlige møde i koordineringsudvalget, hvor vi planlægger det kommende års aktiviteter. Endelig er der repræsentation fra OT på bestyrelsesmøderne, idet suppleanter deltager i alle
vores møder - bortset fra konstitueringen. Jeg føler
derfor ikke, at der er behov for særlige initiativer til
at imødekomme OT.
-Vedtægterne giver bestyrelsen mulighed for at få
fuldmagter uden noget loft, hvorimod der er loft
over, hvor mange et medlem kan have. I andre golfklubber er fuldmagter uden loft ikke noget man ser.
Vil bestyrelsen arbejde for at ændre fuldmagtsordningen – og i givet fald: Hvad bliver modellen så?
Vores fuldmagtsregler blev et stort debatemne
både før, på og efter vores generalforsamling. Der
findes mange måder at definere fuldmagtsregler
på i diverse vedtægter. Jeg har ikke undersøgt,
hvordan andre golfklubbers vedtægter definerer
dem, men jeg kan fra min hverdag som rådgiver i
en brancheorganisation konstatere, at det ikke er
usædvanligt, at fuldmagtsreglerne giver mulighed
for, at bestyrelsen kan have et ubegrænset antal
fuldmagter, mens der er begrænsninger for antallet for personer. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at det også skal være gældende i Nivå
Golf Klub.

Emnet blev tydeligt markeret på både den ordinære
og den ekstraordinære generalforsamling, og det
har vi taget ad notam i bestyrelsen. Jeg kan ikke i
dette interview give en færdig løsning på, hvordan
vores fremtidige fuldmagtsregler skal se ud, men
jeg kan love, at vi har lyttet, og at vi vil arbejde med
problematikken frem til næste generalforsamling.
-Hvad er kontingentet for 2018? Jeg ved godt, at
der er længe til, men medlemmerne har vel krav
på at vide det! Når jeg spørger er det jo fordi, der
ikke blev fastsat noget kontingent på den ordinære
generalforsamling, og det skal der ifølge vedtægterne. På den ekstraordinære generalforsamling
fremsatte bestyrelsen et forslag om en stigning på
2 %. Og nu mine spørgsmål:
Er kontingentet for 2018 uændret i forhold til 2017?
Eller stiger kontingentet med 2 % i 2018? Hvis ja,
vil jeg gerne have satserne for de forskellige kategorier.
Jeg havde forud for den ekstraordinære generalforsamling en dialog med Ulrik Finnemann om kontingent for 2018, hvor vi enedes om, at en stigning
på 2 % på fuldtids- og hverdagsmedlemmer (dog
bortset fra juniorer/unge) var rimelig, selv om vi i
bestyrelsen er kede af, at fuldtidskontingentet passerer 8.000 kr. De fleste af vore medlemmer er jo
på det rene med, at langt hovedparten af vores
kontingent betales i baneleje til Nivå Golf Center,
og at det dermed er centrets og banens drift, som
betinger en stigning.
Vi fik af formelle årsager ikke godkendt stigningerne for det kommende år, som vi ellers har haft
tradition for de seneste 5 år. Vi må derfor på den
ordinære generalforsamling i 2018 godkende stigningerne for både 2018 og 2019.
Satserne for 2018 vil i givet fald blive:
Fuldtid senior		

kr. 8.150

(mdl. kr. 810)

Hverdag senior

kr. 6.625

(mdl. kr. 660)

Ungsenior (uændret) kr. 3.995

(mdl. kr. 395)

Junior (uændret)

kr. 2.500

Toftegård (uændret)

kr. 4.188

Par 3 medl. (uændret) kr.
DGU-kort)

995

(mdl. kr. 349
(+

250

for

I lighed med ”gamle dage” - altså inden vi formelt
vedtager kontingenterne for året - vil vi opkræve de

nye kontingenter allerede med 1. rate i november
2017.
-Der var også nogen debat på generalforsamlingerne om behovet for, at klubbens vedtægter overhovedet har tekster med som vedrører en gammel
sag om B-aktionærer og deres rettigheder. Hvorfor
står de overhovedet i klubbens vedtægter? – det
virker helt uaktuelt i forhold til klubbens rolle.
Baggrunden for, at B-aktionærerne stadig er nævnt
i vedtægterne, er, at vi jo stadig har et antal Baktionærer, som er medlem af klubben, og at vi
derfor ifølge vores samarbejdsaftale er forpligtet til
at beskrive dem som en medlemskategori i vedtægterne.
Baggrunden for, at B-aktionærerne stadig er nævnt
i vedtægterne, er, at vi jo stadig har et antal B-aktionærer, som er medlem af klubben, og at vi derfor
ifølge vores samarbejdsaftale er forpligtet til at beskrive dem som en medlemkategori i vedtægterne.
-Er det målsætningen at få B-aktionærforholdene
ud af klubbens vedtægter? Det må jo set herfra
være et anliggende mellem aktionæren og den givne virksomhed (læs: baneejeren) – og ikke klubben.
Ja, vi vil meget gerne fjerne aktionærbegrebet fra
klubbens vedtægter. Umiddelbart har brugsretsaftalen været til hinder for denne ændring, men vi
vil gerne frem til næste GF undersøge, om vi kan
foretage en sådan ændring uden at afvente en ny
brugsretsaftale. Forhandlingerne om en ny aftale
har været sat på stand-by på grund af den manglende afklaring af interne forhold hos baneejer.
Forhåbentlig kan vi genstartet processen i løbet af
2017, så vi også kan få dette med i de fremtidige
vedtægter.
-Og til sidst: Hvad er dit største ønske for den indeværende sæson?
At vi igen i år får et godt golf-år, hvor Camilla får
succes med juniorarbejdet, hvor vores elitehold
og regionshold får succes i deres respektive turneringer, hvor klubbens medlemmer får spillet en
masse golf på vores fremragende anlæg, og hvor
vi i bestyrelsen forhåbentlig kan leve op til den tillid,
som vores medlemmer har vist os.
-Er der et fremtidsønske, vi også må få indblik i?
Ja, at jeg får spillet noget mere golf.
Steen Hansen
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Om Golf Kørekort
weekenden:
Hej Peter Lohse
Blot en lille hilsen med tak for din
indsats i weekenden, det har været
en stor hjælp, som jeg sætter stor
pris på.
Af de 15 deltagere som deltog, var
der 12 som bestod Golfkørekortet
og 3 som fik et klubhandicap.
Efter matchen søndag var der flere
af deltagerne som udtrykte stor tilfredshed med den måde som kurset var forløbet på. De syntes at der
havde været en god balance mellem det teoretiske og det praktiske,
samt at der havde været mulighed
for et godt socialt samvær.
En af deltagerne fortalte mig at de
talt sammen og at de alle syntes at
de havde fået utrolig meget for deres penge.
Godt gået

Greenkeepere har ALTID fortrinsret !!!
Vent med at slå, til du har fået tegn fra greenkeeperen ude
på banen.
Det er er ikke nok at tro‘, at han har set dig …
Respekteres dette ikke, kan der vente sanktioner og et
juridisk efterspil.

På forhånd tak

Spotlight på vores sponsorer
I Magasinets
præsentation af
vore sponsorer er vi
denne gang kommet
til Palle fra Allerød
Vinhandel.
Vi har valgt at stille dem alle de samme 7
spørgsmål 1. Hvor længe har du støttet NG med dit sponsorat?
Mange, 8-10 år tror jeg!
2. Hvorfor blev det lige NG, du valgte?
Jeg havde ofte spillet Toftegård, og jeg tog så mit
kørekort hos NG! Derefter var det helt naturligt.
Og vigtigt at man havde attraktive sponsorpakker!
3. Hvad kan du især godt lide ved NG? – banen, det
sociale liv, eller hvad?
I en travl hverdag er det supervigtigt for mig, at
det er muligt at få teetider, selv med rimelig kort
varsel, og det kan man som regel. Jeg synes
banen næsten altid står skarpt, og greens er
pålidelige. Og så er der mange dejlige mennesker
i og omkring bane og klub.

6

4. Hvilket hul er dit favorithul – og hvorfor?
Hul 16, fordi det sker jeg laver en birdie!
5. Hvad ville du lave om eller ændre på NG, hvis du
alene bestemte?
Jeg ville ønske, at man kunne få medlemmerne til
at bakke mere op om restauranten, således at det
var muligt at have et større sortiment.
6. Hvad er dit golf hcp?
22,5 og Robin arbejder hårdt på sagen!
7. Vil du anbefale NG til andre, du kender? – fra 0-10.
Vi anbefaler Nivå til alle, og har allerede skaffet
flere medlemmer, en ren 10’er.

Lønnen er de mange glade børn
Interview med Camilla Sindalsen ved Lars Kristensen

J

eg blev leder af juniorafdelingen, fordi jeg så
et opslag om, klubben søgte en ildsjæl til at
stå for juniorarbejdet. Og jeg tænkte, at det
lige var mig.

Børnene er meget glade for golfsportens handicap
system. Som alle vi andre, sætter de stor pris på, at
der er nogenlunde lige vilkår for dygtige og mindre
dygtige spillere.

Klubben har givet god opbakning til junior arbejdet.
Det var hårdt arbejde at starte arbejdet fra grunden
Alle virker til at være glade for, at juniorerne er her.
i 2016. Men nu i 2017 er der 4 aktive udvalgsmedlemmer, så vi nu er flere om at dele
Juniorerne har altid brug for en hjælFacts om Camilla:
arbejdet.
pende hånd fra voksne medlemmer af
36 år, mor til to drenge på 6 og
Jeg er rigtig glad for at være med til 9 år. Hun arbejder som personlig Nivå Golf Klub. Udvalget vil være glade
for at få hjælpere til ungdomsarbejdet.
at sætte rammer op for hele arbejdet assistent i et medicinalfirma i
Det kan være at bistå ved en turnering,
med børnene. Det er en stor oplevel- Hørsholm.
eller at gå en runde på Par3 banen else at se børnene udvikle sig til gode Camilla er en del af an aktiv
ler Toftegård med en juniorspiller. Hvis
golfspillere, som også opnår fine re- golf-familie. Begge hendes
sultater. Men det allervigtigste er at få forældre er aktive medlemmer af du har lyst til ar give en hånd, kan du
skabt et fællesskab mellem børnene, Nivå Golf Klub, hendes mand og kontakte Camilla pr. telefon eller mail.
så de også får et kammeratskab uden- de to sønner spiller også golf.
Vi har også en bøn om sponsorstøtte
for skolen.
Camilla spillede golf som barn,
til klubberne i klubben og til Nivå Golfs
men
havde
så
en
20
år
lang
sponsorer. Arbejdet gør ikke det hele,
Det er fascinerende at give børnene
der er også hele tiden aktiviteter, som
et fokus på golf, som noget, der kan pause fra golfen.
koster penge. I denne sæson er vi så
gøre en masse godt for dem. Golf er Hun spiller golf for at slappe
af
og
for
at
være
sammen
med
aktive i DGU’s turneringer, så vi i sæjo ikke hård motion, men man lærer
sonens løb skal være værter for 80
at koncentrere sig over de 9 eller 18 familien.
huller på banen. Og man lærer betyd- Camilla har handicap 46, så der juniorer fra andre klubber. Det koster
8.000 kr. til forplejning, det er næsten
ningen af disciplin og god opførsel på er plads til forbedringer.
et golfanlæg. Ikke fordi, der er proble- Men for Camilla er afslapning og det dobbelte af det budget, vi har fået
fra klubben.
mer. Juniorerne er skam meget velop- samvær det vigtigste ved golf.
dragne.
Men ingen skal være i tvivl om, at det
er skønt at arbejde med alle de dejlige juniorer. Og
For Camilla personligt er juniorarbejdet blevet et
forældre, onkler, tanter og bedsteforældre er altid
familieforetagende. Camillas mand tager sig af juvillige til at stille op, når vi kalder på dem.
niorerne hjemmeside og Facebook. Camillas forældre sørger for at holde styr på tilrettelæggelsen af
Camilla konkluderer vores samtale med: ”Lønnen
turneringerne og for at alle holder styr på reglerne.
for arbejdet er at se de mange glade børn.”
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Old Tigers - En aktiv

Interview med bestyrelsen fo

NG

-Magasinet har spurgt Old Tigers
om, hvordan klubben er kommet
ind i den nye sæson. Vi har talt
med formand Vagn Ludvigsen og nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
Vagn kan fortælle, at Old Tigers nu har 167 medlemmer, og at det er udtryk for, at der er kommet en del nye medlemmer. Og det er ikke blot
NGK medlemmer, der er blevet gamle nok til at
være med, men faktisk i flere tilfælde helt nye
medlemmer af NGK, som har meldt sig ind i
klubben for at være med i Old Tigers.
Og vi sørger altid for hurtigst muligt at få de nye
medlemmer integreret i klubben. Det sker bl.a.
ved, at vi sørger for, at de går sammen med
et bestyrelsesmedlem, første gang, de spiller
med i mandags eller torsdags spillet.
I Old Tigers fylder det social samvær meget. Til
vores spil mandag og torsdag formiddag sammensættes boldene, så man i løbet af sæsonen
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får spillet med så mange forskellige som muligt.
Og så hører det jo med til billedet af OT, at vi
spiller hele året, når der er en åben bane. Til
spillet mandag og torsdag er der mellem 40 og
85 spillere – afhængigt af vejrudsigten.
Vagn kan også fortælle om en meget aktiv bestyrelse, som uge efter uge tager slæbet med
at sætte op til 22 hold, printer scorekort ud, og
er der om morgenen for at sætte spillet i gang
med spilleplan og udlevering af scorekort. Og
dertil kommer så månedsafslutningerne med
spil, frokost, opgørelse af dagens og månedens resultater o.s.v. Og her midt i juni er 53
OT medlemmer på golftur i Polen. Og senere på
året er der golftur til Sverige.
Lene Laurberg vil gerne udtrykke sin store glæde over de fantastiske forhold, vi har her i Nivå.
Alle tre baner er i ekstrem god stand – smukke
og udfordrende. Vi er med rette stolte af at vise

del af Nivå Golf Klub

or Old Tigers ved Lars Kristensen

vores bane frem for venner, bekendte, vores
venskabsklub og til regionsgolf.
Når det gælder OT som organisation, har vi ved
generalforsamlingen i februar fået moderniseret vedtægterne, og vores del af hjemmesiden
er altid opdateret med de nyeste resultater og
billeder fra klubbens aktiviteter.
Vi kan da også lige nævne, at vi netop har haft
den årlige turnering til fordel for Kræftens Bekæmpelse med 82 deltagere og et bidrag til
kampen mod kræften på 8.000 kr. Og her i juni
har vi besluttet at give et bidrag på 2.000 kr. til
juniorernes arbejde.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Old Tigers ikke var tilfredse med forløbet af årets generalforsamling i NGK. Hvad handler utilfredsheden om?
Bestyrelsesmedlem Jens Greve siger det på
denne måde: ”Demokratiet i klubben blev
smadret, primært på grund af bestyrelsens
brug af et meget stort antal fuldmagter. Det var
grotesk at være til en generalforsamling med
ca. 80 deltagere og ca. 265 afgivne stemmer.
Antallet af fuldmagter var således dobbelt så
stort som antallet af deltagere i generalforsamlingen. Det er helt uholdbart.”
En ordning med ubegrænsede fuldmagter til
bestyrelsen findes i større aktieselskaber, men
når man ser på vedtægterne i andre golfklubber,
er der ingen, der har fuldmagter til bestyrelsen.
Nogle åbner mulighed for en eller to fuldmagter
til andre medlemmer, medens andre ikke bruger fuldmagter.
Vi er derfor mange, der ønsker at få ændret
klubbens vedtægter, så muligheden for at give
fuldmagter til bestyrelsen afskaffes. Og at personlige fuldmagter afskaffes helt eller begrænses til max. 2 fuldmagter pr. deltager i generalforsamlingen.

Vagn Ludvigsen
Tre af OT’s bestyrelsesmedlemmer havde for
nylig et møde med NGK’s formand og næstformand, og vores indtryk er, at de er enige i, at
vore vedtægter skal ændres, så de kommer til
at ligne DGU’s standardvedtægter. Jens Greve
lover, at OT medlemmer gerne stiller sig til rådighed med at få udformet et forslag til nye
vedtægter.
Vagn slutter af med at takke NGK’s formandskab, fordi de tog så positivt imod ønskerne fra
OT, og at de vil arbejde for, at vedtægterne bliver ændret. Vi fra OT fremførte, at ændringerne
af vedtægterne bør ske i løbet af efteråret, så
den ordinære generalforsamling til foråret kan
gennemføres efter nye mere tidsvarende vedtægter.
Lars Kristensen
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”Driving is funny –

Interview med NG’s head pro: R

”Driving is funny – putting is money”!
- og mange andre gode råd fra Robin
-Robin, hvor mange år har du spillet golf?
Siden 1999 – altså i 18 år. Og det hele startede
lidt som en tilfældighed. Jeg havde i mange år
spillet rigtig meget fodbold på ganske højt niveau, men fik en alvorlig fibersprængning i venstre baglår, som ikke ville hele ordentligt. Min
far fortalte mig så en dag, at han havde været
til et golfarrangement, og at han syntes golf var
noget, jeg skulle prøve.
-Hvorfor lige i Nivå?
Ja, det var også lidt en tilfældighed. Vi boede i
Birkerød, men i Nivå var der plads, og jeg blev
bidt af det med det samme. Når jeg går ind
for noget, så går jeg ind for det. Jeg vil være
den bedste. Jeg
trænede og trænede og blev hurtigt god, fordi jeg
mærkede, at den
indsats jeg lagde
i det, gav resultater. I 2001 var jeg
nede i 4,5 HCP.
Det blev også til
en
bankuddannelse i Forstædernes Bank på dette
tidspunkt,
men
der blev spillet
rigtig meget golf!
Handicappet kom
ned i 2, og jeg ville mere – spille turneringer og
ud og se mig om.
-Hvor tog du så hen?
Jeg sagde til min kæreste, at nu skulle det prøves af, hvor langt jeg kunne komme, så vi tog
sammen til Spanien i 2003 for de penge, jeg
havde sparet op under min tid i banken. Der
kom jeg i golfsammenhæng virkelig i menneskehænder og fik lagt mit sving fuldstændig
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om, og det halve år det tog, var ingen let tid. Så
det var klart på den hårde måde! Men jeg blev
bedre og bedre. I 2005 var jeg i handicap 0.
-Så var tiden inde til de store turneringer?
Ja. Jeg spillede fra 2005-2008 på Ecco Tour’en
– og resultaterne lå sådan rundt midten. Ikke
helt dårligt, ikke helt godt. Planen var, at give
det 3 år, og da det ikke rykkede afgørende, åbnede der sig en mulighed for at blive golftræner
i Nivå.
-Og så har du været træner lige siden?
Ja, og fra første dag var jeg helt klar på, at det
var det, jeg skulle lave resten af mit liv – intet
mindre!
-Hvad er det mest interessante ved at være
træner?
Glæden ved at
hjælpe
andre
mennesker, uanset om det er
en spiller med
lavt eller højt
handicap.
Det
er det, der tænder mig og giver
mig den arbejdsmæssige fornøjelse.

op igen – eller taget jeg fejl?

-Som
træner
ødelægger du jo
ens spil, inden
du så bygger det

Du tager helt fejl! Jeg starter altid med en dialog. Hvad skal vi lave om? Hvad skal forbedres?
Hvad skal vi ikke røre ved? Hvis spilleren siger,
jeg ikke skal røre ved driversvinget, så lader jeg
være. Så det foregår på kundens præmisser –
altid. Og mange ting er ganske nemme at rette.
-Din tid i Spanien og på touren må have givet
dig mange gode oplevelser på store baner.

– putting is money”

Robin Lundskær ved Steen Hansen

var hele vejen rundt, som at gå på mormors
gamle stuetæppe, blødt og behageligt, og som
smør at spille på. Ikke et græsstrå lå skævt. Super smal bane med korktræerne hængende ind
over fairways, så man skal virkelig tage bestik
af, hvor man skal ligge, for at kunne spille frit.
En kæmpe, kæmpe oplevelse – aldrig overgået.
-Det lyder som noget man skulle spare sammen
til. Robin, du har set og oplevet mange ting som
træner. Hvad er dine bedste 5 råd til os almindelige spillere?
Disse:
1. Du skal nyde spillet på banen. Du får ikke
tiden tilbage. Man træner, når man træner,
og spiller, når man spiller. Lad være med at
blande tingene for meget sammen.
2. Vær tålmodig og realistisk i dit spil.
3. Lad være med at gøre det der driller dit spil,
til en frustration. Få hjælp til at få det væk.
Jeg synes det er synd og ærgerligt, at så
mange ikke ofrer det lidt det koster, at få
småfejlene rettet, når de er der.
4. Brug vores par 3 bane noget mere. Vi har en
fantastisk en af slagsen, hvor du let kan blive
bedre til det korte spil.
5. Træn dit putting (eller på dansk: putning)
meget mere. Der er virkelig mange point og
slag at tjene. Og som man siger: Driving is
funny, putting is money.
Og apropos det at putte:
Hvad er den fedeste bane du har spillet?
Det er uden tvivl Valderrama i Sydspanien, hvor
der var Ryder Cup i 1997, og da jeg i 2003 fik
muligheden for at spille banen, var jeg fyr og
flamme. Man ankommer til en kæmpestor port,
vagten tjekker, at man har tid, en portør henter
ens udstyr ved bilen. Udstyret bliver sat op til
tee-time og på driving range er boldene sat op i
pyramide. Alt er i top. Selve banen er den mest
velplejede bane, jeg nogensinde har spillet. Det

Jeg har selv brugt sindssyg meget tid på at putte. I 2 år fik jeg puttetræning i ½ time hver uge
og brugte selv 2½ time hver dag i 5 måneder
på at lære teknikken til bunds. Og det har båret
frugt. Jeg har gået Nivås 18 huller i 21 putts.
-Hvad er dine forcer som spiller?
Jeg putter godt. Og jeg driver godt. Så jeg kommer derudaf. Jernslagene er ok, men kikser de
lidt, så vinder jeg på putningen.
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-Hvem er din favoritspiller på verdensplan?
Tiger Woods. Han var i hvert fald enestående
stabil over en lang, lang periode. Jeg mener,
at han indtog verdenstoppen i over 500 uger
i streg. Han kunne vinde, og vinde, og vinde
igen – og stå for presset, som jo blev stadig
større. Selv med en dårlig runde kunne han
holde fokus og holde sig inde i runden. Og næste runde blev så igen på højt niveau. At kunne
gentage sig selv i den grad han kunne i sin storhedstid, var nærmest umenneskeligt. At der så
var noget i privaten, som ikke var så godt – det
ændrer ikke på, at han var en helt unik spiller.
-Hvem er så din favorit blandt de danske spillere?
Søren Kjeldsen. Han slår ikke særlig langt, har
ikke et perfekt sving, ikke det store spil, men
flid og en ukuelig tro på sig selv – også mentalt
hjulpet – har givet ham de gode resultater. Han
er også et rart menneske, som stiller op også
for andre, som altid også er meget ærlig om
sine præstationer. Han pakker ikke noget ind.
Synes nu at hvile godt i sig selv på den gode
danske måde. Det hele menneske.
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-Og så et rigtigt godt spørgsmål her til sidst.
Den ene uge vinder en af de store spillere en
major. Den næste uge klarer han ikke cuttet.
(Vi ser lige bort fra Tiger Woods i hans storhedstid). Hvorfor svinger det sådan? I andre
idrætsgrene: Tennis, langrend, badminton, topfodbold, er det de samme, som hele tiden slås
om titlerne, men ikke i golf? Hvorfor?
Golf er et meget kompliceret spil. Udfordringen ligger i, at bolden ligger stille på jorden, og
ens hænder er over jorden. Den koordination
og timing er svær, og svær at gentage igen og
igen. Samtidig er bold og køllehoved næsten
samme størrelse, hvorimod i anden sportsgrene er det enten bolden, eller det man har
i hånden, større end det andet. Og så er der
presset. Når man spiller med i en turnering, er
der 130 andre, du spiller imod – og ikke en mod
en, som i mange andre individuelle idrætsgren.
I golf skal dit bundniveau være meget højt, for
der kommer runder, hvor du ikke spiller dit bedste, og hvis du spiller en dårlig runde, misser
du cuttet.
sth

Snyder du, eller
følger du bare ikke reglerne?

F

oråret og sommeren er over os og banen
står super flot. Der er er noget rust, der
skal bankes af vores sving, men hvordan
er det med reglerne og etiketten? Har du
over vinteren glemt, hvordan man spiller efter
reglerne og opfører sig på banen?

Når disse regelbrud ofte ikke bliver påtalt, er
det måske fordi, man ikke ønsker at være regelrytteren. Men bagefter sidder man og ser,
at den pågældende spiller igen vinder præmier.
Så hvem er det her, der snyder hvem - og sig
selv!

Det er desværre med nogen undren, at jeg
gentagne gange her i foråret er blevet kontaktet af flere af vores medlemmer, som er meget
vrede og frustrerede over, at deres medspillere
ikke følger reglerne.

HUSK: Er du markør for den spiller, der snyder,
og du har skrevet under på scorekortet med for
lav score - så er I faktisk begge diskvalificeret!

Nogle overvejer endda helt at undlade at spille
med i turneringer, fordi der bliver snydt ….
Et par spørgsmål:
„Spiller vi om de samme præmier…?“.
Her er svaret ja, uanset om der spilles i Klubberne i klubben eller i forbindelse med turneringer.
„Spiller vi så efter de samme regler … ?“.
Her er svaret åbenbart desværre nej.
„Hvor mange har set gennem fingre med regelbrud uden at påtale det…?“. Tja…..
Eksempler på regelbrud kan være, at der ikke
droppes iht. reglerne, eller at der ikke puttes
ud i en slagspilturnering, jævnligt med ordene:
“Den giver jeg … „.

HUSK: Det er den enkelte spillers ansvar at
kende reglerne, men det er ikke brud på reglerne at spørge til reglerne, hvis man er i tvivl!
Et godt råd står allerede på side 4 i regelbogen:
„Spil bolden som den ligger, og banen som den
er, og hvis du ikke kan gøre nogen af delene, så
gør, hvad der er fair.
Men for at gøre, hvad der er fair, må du kende
Golfreglerne.“
Alle er altid velkomne til at kontakte mig, hvis
der er regelspørgsmål.
Så dette er en kraftig henstilling: Spil altid efter
reglerne. Så bliver det en god vane, og du vil
undgå at blive straffet, når du spiller turnering.
Regel- og Handicapudvalget.
Lars-Kristian Sode

13

Nyt fra Nivå Damerne

S

å er sæsonen kommet godt i gang, og det
er dejligt at se alle vores medlemmer igen
efter en lang vintersæson.
Dejligt at der er kommet nye ”damer” til. Hjertelig velkommen og vi håber I falder godt til hos
os. Vi har plads til mange flere ”damer” i vores
klub, så det vil være dejligt, hvis der er flere, der
kunne have lyst til at blive medlem. Vil du gerne
høre, hvad vi står for, og hvilke tilbud vi har, så
er du meget velkommen til at maile eller ringe
til os i bestyrelsen. Du finder kontaktinformation
om bestyrelsen på klubbens hjemmeside under
Dameklubben.
Vi startede blidt ud i april måned med 9 huller og
sluttede måneden af med en velbesøgt månedsturnering, hvor der blev spillet den altid populære turneringsform Texas Scramble. Præmieuddelingen foregik efter middagen og de dygtige fik
overrakt flotte præmier fra vores sponsor Allerød
Vinhandel.
Maj måned lagde hårdt ud med vores årlige
match mod Harekær Golfklub. I år lagde vi bane
til matchen, vejret artede sig og det gav pote, da
vi vandt og kunne få overrakt pokalen efter flot
spil af Nivå Damerne – godt gået til jer alle sammen!.
Det kan godt være at Harekær ikke løb med pokalen, men til gengæld kunne en af deres dygtige damer næsten ikke få armene ned, da hun
meget flot lavede Hole in One på hul 8 - stort
tillykke til Birgitte Rønn.
Ugen efter, d. 10 maj startede vi vores løbende
turnering, hvor dem der har lyst samtidig kan
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spille Eclectic. Trods at vi var næsten midt i maj
måned, var det ganske forfærdelig vejr med 4
graders varme (måske mere retvisende at skrive
kulde), hård vind og regn. Trods det skrækkelige
vejr, var vi mange, der trodsede vejrguderne og
fuldførte alle 18 huller - en enkelt spiller endda
med overordentlig flot resultat, godt gået ”Sus”
Maj måned har også givet plads til Pink Cup Turnering. Denne var ikke kun for Nivå Damernes
medlemmer, men en åben turnering for alle Nivå
Klub,s damer. Trods det gode formål med turneringen (støtte til kampen mod brystkræft) var
der desværre ikke den store opbakning fra klubbens damer, men dem der mødte frem, fik en
fantastisk spilledag med det flotteste vejr, godt
humør og flot præmiebord. Vinder af A-rækken
blev Annette Norden og vinder af B-rækken blev
Bente Flatau - Stort tillykke.
Maj måned sluttede med månedsturnering, hvor
der efter spisning og præmieuddeling var modeshow arrangeret af shoppen med mulighed for
gode køb.
I juni måned tager vi på den årlige weekendtur,
som i år er henlagt til Trelleborg Golfklub ved Slagelse. Det plejer at være en super hyggelig tur,
med masser af golf, hygge og sjov.
Juni måned er også måneden, hvor vi spiller en
fælles turnering sammen med herreklubben. Vi
håber at se rigtig mange af vores medlemmer,
så vi forhåbentlig kan stille med lige så mange
damer, som herreklubben kan stille med herrer!
Nivå Damerne

Nyt fra banerne
de områder, hvor græsset gror mest, to gange i løbet
af en uge. Fairways har også været i god vækst, de
har fået gødning, hvilket har gjort dem dejligt tætte,
men det har også givet os mere arbejde.
Vi har ændret lidt på klipningen på et par af hullerne,
blandt andet er fairway på hul 4 kommet lidt tættere
på teestederne. I løbet af sæsonen vil der blive klippet lidt større forgreenområder (runoff) på nogle af
hullerne, ligesom der er blevet på blandt andet hul 4
og 17. Æstetisk er de med til at gøre hullerne bedre,
og de kan i høj grad også gøre et indspil mere udfordrende, da man pludselig har flere muligheder for,
hvordan man vil slå indspillet.
Vi har fået meget ros for banen i foråret, og I skal
vide, at vi er meget glade for den slags tilkendegivelser. Det er dejligt med skulderklap - især i en tid, hvor
der er så travlt som der har været.

S

idst kunne vi fortælle, at der snart ville blive
anlagt to bunkers på hul 5, men da den første
var ved at være færdig, blev vi enige om, at
den kunne udfylde funktionen for to bunkers.
Æstetisk forvandlede den hullet til det bedre samtidig med, at den fint straffer et løst approach. Ydermere betyder den, at et velplaceret drive belønnes,
hvilket gjorde, at den fairwaybunker vi havde tænkt
os at anlægge, virkede unødvendig.
På Toftegård er der kommet nyt sand i bunkers. Vi har
haft problemer med de sidste par leveringer af det
sand, vi ellers har brugt, da der har været alt for mange småsten i. Det sand, vi nu har lagt i, er der i hvert
fald ingen sten i, og så har det en lidt anden farve,
som vi synes er ret flot. Før vi bestiller sand hjem til
resten af banen, skal vi lige høste lidt erfaringer med,
hvordan det nye opfører sig efter kraftige regnskyl
mm. Vi er også meget interesserede i at høre jeres
erfaringer med det nye sand.
De sidste fjorten dage har vi oplevet en vækst i græsset, som jeg ikke kan huske at have oplevet tidligere.
Vores semiroughklipper har været på overarbejde, og
det har vi også for bare at kunne følge nogenlunde
med.
Det tager normalt fire arbejdsdage at klippe al semirough på hele Nivå Golf, men når det vokser, som det
har gjort på det sidste, tager det længere tid, simpelt
hen fordi maskinen ikke kan køre så hurtigt, når græsset er længere. Alligevel er det lykkedes os at klippe

Vi har også fået meget god hjælp fra medlemmer og
gæster, der har påpeget det, hvis noget ikke har været i orden, lige fra at der mangler en markeringspæl
til at der er noget galt med en af broerne.
Med ønsket om en dejlig sommer med masser af
god golf.
Erik Groth
Chefgreenkeeper
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Nyt fra Turnerings-

å er det blevet juni, og sommeren står
for døren. Vejret har været en blandet
fornøjelse. Vi startede sæsonen med
kun at kunne spille i lange bukser, og
til tider skulle vi også have regntøj på og paraply oppe. De sidste par dage har dog ændret totalt på dette, så nu er lange bukser og
paraply blevet udskiftet med nederdel/korte
bukser og poloshirt. Vejrudsigten siger, at vi
kan fastholde denne påklædning de næste
par uger.
Det nye Begynderudvalg har i de første par
måneder haft planlagt 3 vinterturneringer. Den
første turnering blev gennemført på Toftegård
banen i januar med megen stor succes, idet
der var 39 deltagere. Desværre måtte man aflyse turneringen i februar måned pga. sne på
banen. Turneringen den 18. marts havde 21
deltagere. Så der er et behov for nogle turneringer også i vinterperioden. Derefter skulle
der have været afholdt en turnering nu kaldet
”Tirsdagsturnering” den 18. april, men desværre gjorde vejret, at der kun var 9 tilmeldte,
så denne turnering blev aflyst.
Den 16. maj gennemførte man så en tirsdagsturnering, hvor der deltog 18. personer.
Tirsdagsturneringerne vil blive gennemført
den tredje tirsdag i måneden. Alle disse foregår på Toftegård. Den næste er den 20. juni.
Begynderudvalget har også planlagt nogle
Fredagsturneringer. Den første blev gennemført den 19. maj på Løvbjerggård med start
kl. 17:00. Her var der 24 deltagere. Her var
det muligt for de medlemmer, som ikke har
spilleret på denne bane, at prøve de første 9
huller og se, om det er så attraktivt, at man
vil ændre sit medlemskab til også at omfatte
Løvbjergård.
Den næste turnering på Løvbjerggård løber af
stablen den 16. juni.
Toftegårdspokalen åbnede året med en gunstart den 1. april med start kl. 09:00. Her var
der kun 30 deltagere. Dette skyldes nok det
kedelige vejr. Den 2. maj blev så gennemført
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anden turnering i Toftegårdspokalen. Her var
vejret lidt bedre, og der var 45 deltagere.
Derefter vil der være Toftegårdspokal hver første tirsdag i måneden med løbende start kl.
17:00 og fremefter.
På Golfkørekortssiden har Begynderudvalget
hjulpet med afvikling af nu to 4-ugers kurser,
og et weekend kursus. Især weekend kurset
har fået stor ros for den måde, det blev gennemført på. Det endte med at alle 15 deltagere nu er medlemmer af Nivå Golf Klub. Af
de 15 deltagere bestod 12 og har fået et DGU
HCP, de sidste 3 bestod og har fået et ”Klub
HCP”.
Næste ordinære Golfkørekort starter i Juni.
Turneringsudvalget startede året med en
Pitch & Put turnering på par 3-banen den 26.
marts kl. 09:00. Her var der Gunstart og der
var 24 deltagere opdelt i 3 rækker.
Vinder af A-rækken var Jack Norton med en
score på 7 slag under banens par. I B-rækken
vandt Ludvig Emil Poulsen med en score på
11 over par. Han er junior, så måske vi her har
en ny Thomas Bjørn. I C-rækken vandt Mikkel
Tietze, også en junior, med 24 slag over par.
Det var første gang, at vi lod juniorer spille
med i en ”voksen” turnering, og det gik jo OK.
Derefter åbnede Turneringsudvalget året med
Åbningsturneringen den 2. april med Gunstart
kl. 09:00 på Løvbjerggård. Her var der 91 deltagere i en række. Vinderen blev Casper Hold
med 39 point. For at komme i præmierækken
skulle man spille op til sit HCP. Bedste dame
scorede 32 point. Måske har herrerne været
de flittigste med træningen vinteren over???
Årets første parturnering gennemførtes lørdag den 22. april med Gunstart kl. 09:00 på
Løvbjerggård. Her var der 86 deltagere (43
hold). Desværre havde vi en del afmeldinger
meget sent, og der stod ingen på ventelisten.
Vinderen af parturneringen blev to unge mennesker, som for nyligt er startet i Golfklubben
Anders Nielsen og Berit Larsen. De vandt

og Begynderudvalgene

med 45 point. På andenpladsen kom to ”Gamle” medlemmer ”Hook and Slice” alias Jesper
Selsmark og Anders Bregninge, begge fra herreklubbens bestyrelse med 37 point. På tredjepladsen fulgte søn og far Bognar med 36 point.

men der var en del vind. Vinder af damerækken
blev Annemarie Jonasson med 30 point. I herrerækken vandt Steven Sommervoll med 38 point,
men da CBA var -2, medførte det, at Steven blev
registreret som 40 runde. Tillykke.

Den 29. april gennemførtes så Niels Eriksens
Sportspræmiematch med start kl. 09:00 på Løvbjerggård. Det er nu 16. gang at Niels Eriksen
har været sponsor for denne match, og vi takker
ham mange gang for dette. Den var her opdelt
i to rækker, en dame- og en herrerække. Der var
samlet 72 deltagere.

De kommende turneringer er følgende:

Vinderen af Herrerækken blev Søren Salsby
med 38 point foran endnu en elitespiller Jørgen
Christensen med 37 point. I Damerækken vandt
Shoppens Lene Lausen med 36, samme antal
point som nr. to, Dorthe Hammer.
Den 21. maj afholdtes så Djarlo Biler turneringen (tidligere kaldt Toyota). Vejret op til havde
ikke været det bedste, så det var i sidste øjeblik,
folk meldte sig til. Det endte med, at der var 69
spillere på banen. Vejret var overraskende godt,

Nivå Pokalen den 25. juni. En slagspilsturnering.
Turnering med/mod Helsingør den 1. juli. Turneringen foregår i Helsingør, og greenfee er kun
200,- kr., så meld jeg ASAP.
Sommerturnering den 22. juli, hvor der er obligatorisk spisning og hygge.
Alle de kommende turneringer er indlagt i Golfbox, så for detaljer henvises hertil.
Med Golf Hilsen
Turnerings- og Begynderudvalget
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Der er fuld fart på juniorafdelingen

T

ræningen er for alvor startet op, og aldrig
har der været så meget fart på boldene. Juniorer har det store sving og det brede smil
fremme i 2017. Der kommer løbende flere
juniorer til, dette skyldes dels af juniorer er gode til
at invitere en kammerat med til træning, forældre
har hængt plakater op på skolerne og en god aktivitet på facebook. Vi vil i 2017 have fokus på at få
junior afdelingen til at vokse med forskellige tiltag.

Pitch and put turnering

D.26.marts deltog juniorerne for første gang I Pitch
and put turneringen på par 3 banen, der var rigtig
mange juniorer (næsten en junior pr. bold). Dette
var en kæmpe succes, alle juniorer havde haft en
fantastisk dag, det var dejligt at klubbens voksne
tog så godt i mod juniorerne. Det var med stor
stolthed som juniorformand at jeg var med da Ludvig vandt 1. præmie i B-rækken og Mikkel vand 1.
præmie i C-rækken. Vi glæder os allerede til næste
turnering.

Forældre/junior-turnering

D.2.april havde vi junior/voksen turnering på Toftegård. 10 hold dystede mod hinanden og alle blev
udfordret, da der blev spillet fra gult-teested. Vi
var heldige med vejret og alle voksne og juniorer
gennemførte med højt humør. I turneringen deltog
både voksne medlemmer og potentielle nye medlemmer. Præmieoverrækkelse fandt sted på 1.sal i
klubhuset, hvor der var opsat flot burgerbuffet. Her
samles de 10 hold, samt deres familier il fælles-
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spisning. Der var præmier for over 1.000kr fra hhv.
Golfexperten Hørsholm og SG Promotion- mange
tak for de flotte præmier. Alexander og hans far
Thomas løb med 1.præmien til turneringen, der var
præmier til alle opstillede hold.

Påsketurnering

Mandag og onsdag i påsken var der også træning
ved driving rangen. Flere ihærdige juniorer var mødt
op, og Robin lavede hyggelig påsketurnering med
de fremmødte, de gule range bolde havde forvandlet sig til kyllinger.

Månedsmatch april 2017

15 juniorer spillede månedsmatch d. 28. apr. på hhv.
Par 3 banen og Løvbjerggård. Som altid kom juniorer
i top humør og det er skønt at se sammenholdet i
gruppen på tværs af alder og køn. Det havde regnet hele dagen, men da klokken blev 16:30 blev det
tørvejr, og juniorflokken kunne komme på græs som
planlagt. De opfindsomme piger brugte ventetiden
mellem hullerne på at slå koldbøtter og bruge græsarealerne på en ny og spændende måde. Vi elsker
når golf kombineres med nye øvelser  4 friske fædre
stod for at afholde arrangementet som forløb perfekt.

US Kids
Nivå Golf har haft en juniorspiller Noah Lundskær
til at deltage i US Kids i år. US Kids er en aldersopdelt turnering. Der afholdes 7 turneringer i foråret/
sommeren på forskellige Nordsjællandske baner. Teestederne er længdeopdelt i forhold til aldersgruppe.
I turneringen deltager spillere fra hele verden. Vinderen af hver aldersrække modtager en invitation til
en stor juniorturnering i USA. Vi håber på og regner
med, at der næste år vil være flere juniorspillere med
fra Nivå golf.

Golfens dag
Flere juniorer var mødt op for at være synlige til golfens dag. Rigtig mange forældre og børn var til golfens dag, jeg tilbragte selv det meste af dagen ved
driving rangen, hvor jeg snakkede med rigtig mange
børn og voksne. Jeg oplevede en fantastisk interesse til vores spændende sport, og rigtig mange gode
spørgsmål til juniorafdelingen. I juniorafdelingen tilbyder vi, at man kan komme til træning 2 gange, og
se om golf er noget man vil dyrke, før man beslutter sig. Allerede ugen efter golfens dag mødte 7 nye
juniorer op for at benytte sig af dette tilbud. Der var
også mange helt små golfere til Golfens dag, og vi
håber at kunne starte et mini-hold op før sommerferien.

Minitour
1. Minitour er en holdturnering for alle klubber i DGU
distrikt 4, Nivå Golf stiller i år med 3 hold til denne
turnering. Turneringen består af to etaper.
1. etape er indledende puljerunder. Runderne spilles
i tiden maj til september.
2. etape er distriktsfinale, som afvikles 8. oktober
2017 i Helsingør.
Puljerunderne begynder i slutningen af april og skal
være afsluttet senest 15. september. I turneringen
kan deltage alle juniorer, der højst fylder 15 år i det

år turneringen spilles, og som har et handicap pr. 31.
marts 2017 mellem 26,5 og 54. Et hold består af 3-4
spillere samt en holdleder, som skal være over 18
år. Hver række opdeles i puljer og i hver pulje vil der
være 3 til 5 hold.
Man
kommer
derfor til at spille
4 til 8 kampe hen
over sæsonen.
Man spiller en
gang
hjemme
og en gang ude
mod hvert hold
i puljen. I puljer
med 3 hold, går
nr. 1 videre, i puljer med 4 hold,
går nr.1 og nr. 2
videre og i puljer
med 5 hold, går
nr.1, nr. 2 og nr. 3
videre. Vi glæder
os meget til at
tage hul på disse
turneringer, og til
at komme ind i reglerne. De første turneringer blev
spillet d. 19 maj på hjemmebane.

Indkøb til juniorafdelingen
Klubtøj
Juniorer vil i denne sæson komme i de flotte blå poloer med klubbens logo på. Vi glæder os meget til
at repræsentere Nivå Golf i det flotte nye tøj. Juniorerne havde mulighed for at bestille en polo og en
bluse med en egenbetaling på 200kr resten af udgiften blev afholdt af juniorbudgettet, dette har rigtig
mange juniorer benyttet sig af.

Forælder/bedsteforælder netværk
Der er kommet et helt fantastisk netværk blandt
forældre og bedsteforældre til juniorerne. Som juniorformand er det fantastisk, at mærke at familierne
bag juniorerne bakker op omkring træning, turneringer og andre arrangementer. For at en juniorklub
som vores kan fastholde alle de gode initiativer er
opbakningen fra familier uundværlig. Jeg kan mærke
at sæson 2017 bliver FANTASTISK.
Tak til jer alle.
Hilsen
Camilla Bilde Sindalsen
Formand for juniorudvalget
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