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I

dette nummer af Magasinet sætter vi fokus på
eliten i NG – såvel hos herrer som damer.
Regionsgolfen og junioreliten vil vi gøre til et
særskilt tema i et senere nummer.

Ubeskedent starter vi med herrerne.

Hvor står herreeliten i dag? Og hvad er vores målsætninger? Og meget mere.
Vi har talt med:
Michael Meyer - formand for eliteudvalget i NGK
og
Robin Lundskær - træner og ansvarlig for herrernes elitehold

Men først lidt historie.
De første initiativer til elitegolf i NG blev taget omkring år 2000, hvor et par lavhandicappere så småt
startede elitegolfen op med en halv snes spillere.
Beskedent, men NG var i gang.
I 2008 blev der sat mere fokus og system på eliten
med et hold i 3. division og 10-12 aktive.
I 2014 blev aktiviteterne udvidet til to hold – et i 3.
division og et kvalifikationshold.
En tilgang af spillere med lavt HCP i 2015 og yderligere tilgang i år har gjort, at der i dag er 23 spillere,
som besætter de to hold – stadig et i 3. division og
et i kvalifikationsrækken.

Hvad er elitesystemet?
-Michael fortæl nærmere om elitesystemet. Hvordan er det reelt struktureret på landsplan?
-Danmarksturneringen spilles i 2 regioner: Vest og
Øst. I hver region er der 6 rækker: 1 elitedivision,
1.-5. division samt 1 fælles kvalifikationsrække. I 3.
division Øst, hvor vi spiller, er der 8 puljer med 4
hold i hver. Puljevinderne rykker op. Nr. 4 rykker
ned. Til sidst spiller de 2 regionsvindere af elitedivisionen om Danmarksmesterskabet.
Hvert hold består af 7 spillere. Der spilles hulspil. 5
singler og 1 foursome. Ude og hjemme.

Kommunikationsudvalg

-Hvilken placering fik NG i 2017-turneringen?

Juniorudvalg

-1. holdet blev nr. 3, men vi var ikke langt fra oprykning. På den anden side var vi heller ikke langt
fra nedrykning, så det var igen de små marginaler,
som afgjorde det.
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Med lidt mere held havde vi været med der, hvor
det er rigtig sjovt.
2. holdet blev nr. 2 i deres pulje – kun 1 point fra
oprykning. Så også her var vi tæt på.
-Robin, de 23 spillere I råder over – hvor stærke er
de?
-De er stærke: 8 spillere har under 5 i HCP og resten ligger i intervallet 5-9.

Bruttotruppen for 2017:
Robin Lundskær ........................ Hcp: 1,8 Pro
Nicolas Riiber ............................ Hcp:+1,0 Pro
Philip Hartig ............................... Hcp:
+1,0
Ulrik Finnemann......................... Hcp:
4,1
Thomas Nielsen ........................ Hcp:
4,1
Jens Grankow ......................... Hcp:
4,1
Steffen Nielsen.......................... Hcp:
4,9
Erik Groth Andersen .................. Hcp:
2,9
Michael Meyer .......................... Hcp:
6,4
Jørgen Christiansen .................. Hcp:
6,9
Jacob Aaberg ............................. Hcp:
7,0
Kim Bjerre ................................. Hcp:
7,2
Kristian Emil Kjærgaard.............. Hcp:
5,4
Thomas Nordskilde ................... Hcp:
8,3
Morten Hawe ............................ Hcp:
6,1
Jens Bank .................................. Hcp:
9,2
Jack Norton ............................... Hcp:
7,3

3

Alan Vedelsby ............................ Hcp:
9,2
Benn Landin .............................. Hcp:
5,5
Sørenn Salgsby ......................... Hcp:
7,9
Martin Salomon ........................ Hcp:
7,7
7,4
Martin Techt .............................. Hcp:
Aleksander Løth ........................ Hcp:
5,3
I Øst er niveauet meget højt. Hvis vores 1. hold i
stedet spillede i Vest, ville vi ligge i 1. division, så
der er rigtig mange dygtige spillere i Østdanmark,
og man skal helt ned på et HCP omkring 0-0,8 for
at matche niveauet i elitedivisionen – eller superligaen. Så der er et stykke vej endnu.

bedre vilkår, når de er blevet rigtig gode. Hvordan
tackler I det?
-Ja, det er rigtigt, at den trafik ses. Og det er selvfølgelig fordi, vi hverken kan eller vil betale for at
spillere spiller for os. Men alderssammensætningen i vores trup – hvor hovedparten er omkring
de 40 år+, gør, at det forhåbentlig bliver lettere at
holde på dem. Det giver stabilitet. Samtidig har jeg
(Robin) en formodning om, at vi i løbet af et par
sæsoner kan rykke 5-6 af vores lovende juniorer
op i vokseneliten, og da flere af dem er i familie
med andre fra eliten, så er det også lettere at holde
på dem. Så det ser alt i alt ganske lovende ud for
vores stabilitet i de kommende år, og det er forudsætningen for, at vi kan rykke op.
-Ja, men det kræver vel også en økonomisk støtte
fra klubben. Hvad får I om året?
Det er helt afgørende, at klubben støtter os. Vi har
et samlet budget på 50.000 kr. (herrer og damer),
hvoraf de 35.000 kr. går til træning og resten til
forplejning, gebyrer og fee til turneringer osv. Kan
vi fastholde det niveau og måske udbygge det lidt,
vil det også i det store og hele være nok for at nå
målet. Så vi beder ikke om et meget større budget.
Vi vil hellere blive større og bedre ved almindelig
udvikling end tage store og usikre skridt fremad.
Det sociale miljø i NGK skal være med til at understøtte eliten, det er vigtigt, understreger Michael,
og så kan vi betale tilbage ved at gøre klubben
mere kendt ude omkring.
En stærk elite vil også tiltrække nye og unge spillere, og det vil også gavne klubben, siger Robin.

-Robin, hvordan fordeler i spillerne mellem de 2
hold?
-Det giver lidt sig selv, idet 1. holdet besættes med
de laveste HCP’ere. Vi har ikke en chance i 3. division, hvis HCP bliver for høje. Derimod spiller 2.
holdet i nogen udstrækning om pladserne på holdet i en ugentlig turnering (slagspil, netto), hvor de
bedste får de ledige pladser.
-Træner i sammen?
-Ja, vi træner sammen 1 gang om ugen, hvor damerne også er med.
-Hvad er jeres målsætning med herreeliten i NG?
-Vi skal inden for 2 år meget gerne have 1 hold i 2.
division og 1 hold i 4. division. Det er vores målsætning.
-Det lyder lovende. Men ofte har problemet jo været, at de bedste er gået et andet sted hen og fået
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-Hvor kan man følge med i, hvordan det går eliten?
Vores kampdatoer og resultater bringer vi løbende
på Facebook og på hjemmesiden, så der kan man
følge med. Og man er også meget velkommen til
at støtte os under matcherne. Det hjælper alt sammen.
(Via www.nivaagolf.dk - Vælg: Klubben, Udvalg, Eliteudvalg – og i bunden af den side, er der links til
DGU, hvor program og resultater kan ses).

Hvordan går det med dameeliten?
Vi har spurgt Patrizia Martinelli, som er ansvarlig for
dameholdet.
-Vi har de seneste tre sæsoner haft et hold i kvalifikationsrækken. Vi er p.t. 5 damer, som der også
skal være for at stille hold. Vi spiller tre singler og
en foursome ude og hjemme og deltager sammen
med herrerne i den ugentlige fællestræning.

Dameeliten - holdbillede:
Stående – fra venstre: Anna Seierø

Hcp 14,4

Else Marie Lund

9,5

Annette Norden

16,0

Siddende – fra venstre: Inge Regnarsson

15,2

Patrizia Martinelli
-Hvordan gik det i 2017-turneringen?

10,6

Ligesom i 2016 blev vi nr. 3 af fire hold, men var i
år kun én sejr fra at rykke op, så det var meget tæt.
Desværre havde vi en kollektiv off-day i den afgørende kamp og tabte klart. Ind imellem møder vi jo
ganske unge spillere, som er rigtig gode, men med
vores rutine, når vi alligevel ganske langt.
-Hvad er det vigtigste, I får ud af at deltage?
Vi er alle blevet klart bedre og mere stabile golfspillere af at komme ud og spille i denne sværhedsgrad. I forhold til regionsgolf, som flere af os også
spiller, er niveauet klart højere, selv i de lave rækker, og det er rigtig inspirerende og lærerigt. Et par
af os har tilmed kunnet reducere vores handicap
ganske betydeligt. Jeg selv fra 15-16 til nu 10,6, og
Else Marie til under 10.
Derudover har vi opbygget et stærkt sammenhold
og fået en positiv og givende holdånd. Vi har det
rigtig sjovt sammen. Vi har også den glæde, at rigtig mange af de andre damespillere følger interesseret med i, hvordan det går holdet. Nogle kommer og hepper på os, og det er altid dejligt. Vi er
meget glade for interessen og støtten.

-Vil I også stille hold i 2018? Og hvad er målsætningen?
Det er klart min ambition, at vi også skal stille et
dameelitehold til næste år, men vi har ikke aftalt
det endeligt endnu. Men jeg håber, det kan lykkes.
Målsætningen er på sigt at få et hold op i divisionsrækken for det vil gøre, at vi kan tiltrække nogle
nye, og gerne yngre piger og damer, som vi har
hårdt brug for i NG.
-Hvordan ser fremtidsplanerne ellers ud for damerne?
Vi skulle gerne blive nogle flere, som kan spille på
det nødvendige niveau.
-Men det kræver vel mere træning. Er I indstillet på
det?
Ja, jeg er sikker på, at rigtig mange ville tage med
kyshånd mod mere individuel træning. Det ville
klart højne niveauet yderligere også blandt vores øvrige damespillere. Det siger sig selv, at en
ugentlig fællestræning på 1 time med op til 20-22
deltagere ikke giver megen tid til det individuelle.
Det kunne vi rigtig godt tænke os noget mere af,
så fra vores side skal der lyde en klar opfordring til
klubben om at overveje dette seriøst.
Så skal vi nok betale tilbage gennem de nye spillere, som vil komme til os, når vi spiller golf i 2. division, slutter opfordringen fra Patrizia. (Oprykning
fra damekvalifikationsrækken sker i Østdanmark til
2. division)
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Stort og småt i Nivå Golf
Kristian Emil Kjærgaard, 17 år, HCP 5,4
-KE, hvad er din målsætning med at spille på
eliteholdet i NG?
Jeg vil gerne træne og spille med andre i klubben
på mit eget niveau, og det er rigtig udfordrende
at spille hulspil, som jeg godt kan lide, mod
andre spillere fra andre klubber og se og opleve
andre baner. Jeg vil selvfølgelig også gerne være
med til at fastholde og styrke NGs position i
Danmarksturneringen.
-Hvad får du ud af det spillemæssigt og personligt?
Jeg lærer mange at kende og inspireres af vores
samvær og samspil, og på trods af aldersforskellen,
behandler de mig som ”en af drengene”. Rent
spillemæssigt har det udviklet mig, måske især
på det mentale område: Hvordan går man ud og
spiller en runde – ofte mod nogen som er bedre
end en selv, hvordan undgår man at lade sig kue,
hvis man har modgang undervejs, hvordan holder
man fokus, osv.

Philip Hartig, HCP 1,0
-Først tillykke med klubmesterskabet. -1 efter 3
runder (212 slag!) og 10 slag foran nr. 2. Det er jo
overbevisende. Er det niveauet p.t.?
Ja, det ligger nok deromkring, men det har været
bedre, og kan blive det igen. Det er rart at være
tilbage efter en længere pause.
-Du spiller også med på 1. holdet. Hvad får du ud
af det?
På det personlige plan er det rart at komme ud
på andre baner og møde gamle golfbekendte, og
jeg synes hulspil er en rigtig god og udfordrende
spilleform. Og så har vi en rigtig god stemning i
truppen. Det betyder også meget.

Else Marie Lund, HCP 9,5
-Hvorfor spiller du på eliteholdet i NG?
Jeg gør det primært, fordi jeg synes, at klubben
skal have et elitehold for damer, således at vi
kan tiltrække nye unge dameelitespillere. Vi er
jo en klub, hvor gennemsnitsalderen også for
elitespillerne (både damer og herrer) er lidt høj.
-Hvad får du ud af at spille på eliteniveau?
Jeg glæder mig over at kunne spille mod
golfspillere, der både kan spille udsøgt golf og
også ”tænke golf” – men glæden er nu størst,
når man vinder.
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”De nye må ikke føle sig fortabte”
Interview med Peter Lohse ved Lars Kristensen

Næste turneringer i
Turneringsudvalget:

Facts om Peter Lohse:
Peter har en fortid som konstabel i flyvevåbnet i 5 år.

Næste turnering er Allerødvin Lysmatch den 27.
oktober kl. 18:00. Turneringen er en turnering, hvor
man spiller med lysbolde. Det er en Texas Scramble,
og bagefter er der Stegt Flæsk med Persillesovs.

Derefter blev han murer og
arbejdede som sådan i 11
år.

Sidste turnering er Juleturneringen, der gennemføres
den 19. november. Denne turnering er en rigtig
hyggeturnering, hvor der vil være lidt godt til ganen
undervejs. Vi afslutter med en julebuffet.

I 35 års alderen begyndte
han at tage flyvecertifikat,
som førte til en karriere som
pilot i SAS indtil pensioneringen som 61 årig i 2007.

Tilmelding i Golfbox ca. 1 måned før start.

Startede efter pensioneringen med at spille golf. Har
et handicap på 20,1.

Næste aktiviteter hos juniorerne:
Aktiviteter de næste 3 måneder hos juniorerne
• Tirsdagsmatch hver tirsdag på Løvbjerggård for
juniorer med handicap
• Minitour distriktsfinale d.8. oktober
• Efterårscamp d. 16-17 oktober
• Juleturnering på alle 3 baner d. 21.nov.
• Putteturnering og risengrød d. 8.dec

NG – Golfspilleren i Centrum
I juninummeret af Dansk Golf var der et opslag om de
seneste tal for Golfspilleren i Centrum, hvor der især
var lagt vægt på, hvordan nye medlemmer har følt sig
modtaget i klubberne. Det er selvsagt ud fra devisen:
Bliver de nye modtaget godt, er der større chance for,
at de bliver. Faktum er nemlig, at 45 % af dem, som
melder sig ud, kun har været 2 år eller mindre i en
klub.
Derfor er det rigtig vigtigt, at de nye føler sig velkomne.
Vi har selvfølgelig set på NG’s tal i sammenligning med
landstallene, men da der desværre kun er 8 nye NG’ere
(skriver otte!), som har svaret på spørgsmålene i GIC,
er det for lidt til, at vi vil kunne uddrage noget entydigt
billede af vores nye medlemmers opfattelse af NG.
Derfor skal der lyde en stor og meget klar opfordring
til jer nye, der i september måned får opfordringen til
at deltage, at I gør det og giver jeres mening til kende.
I bliver kontaktet direkte fra DGU. Det er kun på den
måde, vi objektivt kan følge med i, hvad vi gør godt og
mindre godt – for at kunne sætte ind de rigtige steder.
Når vi har alle tal for året 2017 vil vi lave en samlet
opfølgning på vores positioner – formentlig i
julenummeret af Magasinet.
Steen Hansen

Gift med Henriette, som
lige er startet med at spille
golf. Han har 3 sønner og 7
børnebørn.

E

t af de første mennesker, nye golfere i Nivå
Golf Klub møder, er Peter Lohse. Peter har i
de sidste 9 år været formand for Begynderudvalget, som egentlig hedder Begynder- og
Fastholdelsesudvalget. I de seneste år, har der
først og fremmest været fokus på nye golfere.
Slogan: ”De nye må ikke føle sig fortabte i systemet”.
Udvalget har stor succes med kurset ”Gå til Golf”,
som varer 4 uger.
Et forløb starter med træning på Driving Range
med Robin om fredagen. Mandag og onsdag er
der teoriundervisning med Sode og Peter. Og om
onsdagen er der tillige 1½ times træning med medlemmer, som har påtaget sig at være mentorer for
begynderne.
Udviklingen med disse kurser er imponerende, I
2016 var der 27 deltagere. I 2017 regner Peter med
at 40-50 nye golfere gennemfører kurset. Hold 5 i
2017 startede i slutningen af august.
Og over halvdelen af deltagerne bliver efterfølgende medlemmer af Nivå Golf Klub.
Her er det også en stor fordel, at man nu kan melde
sig ind for 349 kr. om måneden med frit spil på Par3 banen og Toftegaard.
Peters oplevelse af deltagerne er, at de er bedre
forberedte end tidligere.
Udvalget har også succes med at holde weekend
kurser. Holdet starter lørdag kl. 8 og slutter søndag
aften. Sidste hold havde 7 deltagere og alle 7 bestod golf kørekortet.

Udover muligheden for hurtigt at få et golf kørekort er weekend kurserne også meget sociale. Der
opstår mange venskaber, så man fremover spiller
sammen på banerne.
Det er også en erfaring, at deltagerne fra weekendkurserne meget hurtigt får et handicap, der er for
lavt til at spille med om Toftegård Pokalen.
Aktiviteterne indenfor ”Gå til Golf” fylder meget i
Peter Lohses kalender, og han er glad for den opbakning, han og udvalget får fra de mange frivillige,
som hjælper med, og som påtager sig at være mentorer for nye golfere. Og det hele afhænger også af
Robins store indsats med at træne de nye golfere
og Sode’s indsats med at lære de nye spillere om
golfens skrevne og uskrevne love.
Der arrangeres ugentligt spil på Toftegård og fredagsspil med 9 huller på Løvbjerggård.
Peter vil gerne opfordre erfarne medlemmer til at
stille op til turneringerne på Løvbjerggård (For 9)
fredag eftermiddag. Det er meget værdifuldt og
motiverende for de nye at gå sammen med spillere
med større erfaring og kendskab til banen.
Peter slutter af med at åbne sløret for 2018. Med
de meget positive erfaringer fra 2017, vil programmet for 2018 blive nogenlunde det samme næste
år. Udvalget vil nu studere Golfspilleren i Centrum
for at se, om der er forslag til forbedringer. Der er
desuden taget kontakt til DGU for at få ideer til et
endnu bedre begynderarbejde i Nivå Golf Klub.
Så Peter Lohse er en ægte ildsjæl. En af dem, der
er med til at styrke Nivå Golf.
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Klubmesterskaberne 2017
Ved Turneringsudvalget

Startrækkefølgen var vendt om, så nu startede Superveteranerne, fulgt af veteranerne, så Seniorerne, så Mid-age, så Ung-senior, og til slut den åbne
række. Dette var for at få så mange som muligt til at
kunne hylde vores Klubmester.
Der var mange hårde kampe om placeringerne,
og mange blev først afgjort, når ”anden bolden” i
rækken kom ind. Det tætteste opgør stod mellem
Christian Sundby og Sigmund Klokholm i Veteranrækken. To slag skidte dem ad efter 36 huller til Christians fordel.

Klubmester Philip Hartog med pokalen

K

lubmesterskaberne i Hulspil blev gennemført
fra den 10. maj til lige før Klubmesterskaberne
i Slagspil.
Mange deltagere kunne ikke/fik ikke gennemført
deres kampe inden for det tidsrum, der var afsat til
de forskellige runder. Dette gav en del frustrationer,
ikke blot for modstanderne, men også for turneringsledelsen.
Turneringen var opdelt i 4 rækker efter HCP, som vi
har gjort de sidste par år.
Herunder er listet vinderne af de enkelte rækker:
A-rækken og Klubmester: Phillip Hartig
B-rækken: Paulo Ramirez
C-rækken: Benny Eriksen
D-rækken: Nina Mathiasen
Klubmesterskaberne i slagspil blev gennemført i
weekenden 26. – 27. august, og blev spillet på Løvbjerggård.
Som noget nyt, gik vi tilbage til de gamle proportioner, som medførte, at vi spillede i aldersopdelte
grupper, og at man spillede slagspil brutto. Dette
skulle ses som, at et klubmesterskab er at kåre
den bedste i hver aldersgruppe uanset Handicap.
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Der var fra flere sider stor skepsis til disse ”Gamle”
proportioner, men samlet var der lige så mange tilmeldte i år, som der var sidste år, og Turneringsledelsen fik kun positive tilbagemeldinger, minus dog
de sædvanlige 5%, som altid vil noget andet,
Der var desværre igen et meget lavt deltagerantal
blandt vores damer, og det medførte, at der ikke
kunne kåres en klubmester for damer. Det samme
var gældende sidste år. Hvor er vores ELITE damer???
Om lørdagen skulle den åbne række slå ud først, da
de skulle spille to runder på dagen, Derefter fulgte
man den aldersopdelte rækkefølge, så man sluttede
af med Super Veteraner (70+), inden den Åbne række skulle ud på deres anden runde.
Der var etableret et CUT så det var spændende
hvem, der skulle spille om søndagen. Cuttet var sat
til 50% og max 9 personer, men der blev rundet op
til nærmeste divideret med 3. I flere rækker var der
kun tre tilmeldte, så alle gik videre. Ved 4 til 5 deltagere gik 2 videre, fra 6 til 8, gik 3 videre etc.
Lørdagens vejr havde været med os, da vi ikke fik
nogen som helst regn, men søndag gav lidt regn dog ikke meget.

I den Åbne række satte Philip alle på plads og vandt
med 10 slag ned til Robin, som til gengæld havde
10 slag ned til NGC A/S direktør Ulrik Finnemann,
som dog var presset hårdt af Michael Meyer, men
Meyer måtte tage til takke med en 4 plads.
Herunder er nævnt de respektive rækkemester, alle
resultater ligger på Golfbox. Se billedet af alle vindere på forsiden af magasinet.
SVD: Liselotte Rasmussen 205 slag
SVH: Søren Dam 199 slag
VD: Dorthe Klitgård 198 slag
VH: Christian Sundby 178 slag
SD: Annette Norden 182 slag
SH: Erik Groth 152 slag
Mid H: Martin Salomon: 169 slag
Ung sen H: Matias Gramkow 190 slag.
Juniorer H: Valentin Abilgård 178 slag
Klubmester H: Philip Hartig 212 slag, Robin Lundskær 222 slag, Ulrik Finnemann 222 slag.

Turneringsledelsen håber alle har haft en god weekend, og at man er klar til en ny omgang klubmesterskaber næste år. Der håber Turneringsledelsen, at
der vil komme flere kvinder til i de forskellige aldersgrupper, så man ikke behøver at aflyse turneringen
for personer, hvor der er mindre end 3 deltagere.
Golf Hilsner
Turneringsudvalget
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Aktuelt – om vedtægter og fuldmagter

Flere billeder fra klubmesterskaberne

Interview med formanden ved Steen Hansen

Fotograferet af Bjarne Hansen

I

seneste nummer af Magasinet fortalte klubbens
formand, Thorkild Bang, om det videre arbejde
med en modernisering af klubbens vedtægter –
men uden at blive helt konkret på, hvad der nu
skulle ske og hvornår.
I samme nummer gav Old Tigers, som er meget
utilfredse med de nuværende vedtægter, udtryk for,
at der allerede i løbet af dette efterår bør vedtages
ændringer i vedtægterne, så den ordinære generalforsamling til foråret kan gennemføres efter nye
mere tidssvarende vedtægter.
Derfor er det naturligt at spørge Thorkild, hvordan
arbejdet skrider frem.
-Thorkild, hvordan går arbejdet med ændringerne af
vedtægterne?
Vi har behandlet vedtægtsændringerne i bestyrelsen, og vi har besluttet, at vi vil starte helt forfra, når
vi skal lave vores fremtidige vedtægter. De gamle
afspejler situationen omkring 2007 med aktieudstedelse og muligvis et ønske om at få dem til at ligne
vedtægter i selskaber. Old Tigers foreslog som alternativ at anvende DGUs standardvedtægter, som
vi også har nærlæst og konstateret, at de retter sig
mod medlemsejede golfklubber og ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for vores situation med en
privatejet golfbane.
Vi vil derfor forsøge os med at skrive et helt nyt sæt
vedtægter, hvor vi skeler lidt til begge sider.
-Hvordan ser bestyrelsens køreplan ud i overskrifter?
Vores køreplan er, at vi senest på den ordinære generalforsamling kan vedtage nye vedtægter. Vi er
helt på det rene med, at Old Tigers har ønsket vedtægterne ændret gennem afholdelse af 2 ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af vinteren, men
vi mener ikke, at det er den rette løsning at haste en
vedtægtsændring igennem - bl.a. med den konsekvens, at der vil blive afholdt 3 generalforsamlinger
på blot 5 måneder.
Så vil vi hellere sikre, at alle medlemmer har mulighed for at blive hørt og komme med input til de
nye vedtægter. Vi har allerede hørt en række ønsker
fra Old Tigers, men vi har godt 1.000 medlemmer
mere, som måske også har et par gode ideer til,
hvordan vedtægterne kan/skal se ud.
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-Spørgsmålet om fuldmagter diskuteres jo stadig
– både i relation til de fremtidige vedtægter, men
jo også i relation til generalforsamlingen i foråret.
Hvad er status her?
Vi er helt klar over problematikken med fuldmagter
- især fuldmagter til bestyrelsen og især ved valg til
bestyrelsen - samt den mistænkeliggørelse, vi har
været udsat for. Imidlertid har vi intet at skjule, og
vi har tilbudt Old Tigers, at de kan se alle fuldmagterne, som blev afgivet på generalforsamlingen.
Peter Lindstrøm gennemgik dem i forbindelse med
vores seneste bestyrelsesmøde, og han kunne ved
selvsyn konstatere, at der kun er afgivet 3 “blankofuldmagter”, mens der på de resterende er anført,
hvilke(n) kandidat(er), der skal stemmes på.
Med hensyn til antallet af fuldmagter, var der i alt
afgivet 179, hvoraf Old Tigers - så vidt jeg husker var repræsenteret med ca. 70. Bestyrelsen havde
resten - godt 100. Da der i alt kunne afgives 281
stemmer på generalforsamlingen inkl. de fremmødte, sad hverken bestyrelsen eller Old Tigers med et
flertal baseret på fuldmagter.
Desværre blev problemet blæst helt ud af proportioner både på og efter generalforsamlingen, hvilket vi
er meget kede af. Vi vil derfor nøje overveje, hvordan vi undgår noget tilsvarende næste år.
sth

Regionsgolf 2017
I 2017 har Nivå Golf Klub deltaget med 10 hold
i Regionsgolfen, og det med flotte resultater.
5 ud af de 10 hold opnåede således en flot førsteplads i grundspillet og gik dermed videre til
slutspillet, som afvikledes efter cupsystemet.
Her blev resultatet, at 2 hold nåede frem til
kvartfinalen, 2 hold nåede frem til semifinalen
og et hold (Veteran C8) nåede frem til finalen
om landsdelsmesterskabet, hvor det blev til
et knebent nederlag til naboerne fra Kokkedal
med 6-5
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Nyt fra Nivå Damerne

S

eptember måned startede godt for Dameklubben, da vi et fantastisk flot vejr spillede
den årlige Challenger-turnering mod Herreklubben. Der spilles kun om håneretten.
Resultatet blev uafgjort, så damerne beholde håneretten over herrerne, idet vi vandt sidste år. Der var
meget flotte klappepræmier til pigerne, sponsoreret
af Steven Manot Sommervoll, og til herrerne var Jeppe Hansen sponsor.

I august afholdt vi Venindeturnering, hvor der var
pænt mange veninder med fra andre klubber, og til
vores store glæde blev vores bane igen rost fra mange sider. Dyrberg/Kern var sponsor med fantastiske
flotte smykker.
Sidste onsdag i september afholder vi vores afslutningsturnering, som i år vil blive afholdt som en ”Sjov
og Ballade” turnering. Vi er helt sikre på det bliver rigtig sjovt at gennemføre denne nye turneringsform!
Husk at melde dig til, så du også får prøvet, hvad det
går ud på!
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I forbindelse med afslutningsturneringen kåres Årets
vindere (Order of Merit, sponsoreret af Din Bilrådgiver v/Martin Norden) samt vinderne af årets hulspilsturnering og Eclectic.

Vi afslutter sæsonen med den årlige generalforsamling onsdag d. 11. oktober kl. 19.00. Vi håber rigtig
mange har lyst til at komme og deltage samt give
udtryk for, hvorledes de synes sæsonen har forløbet,
så bestyrelsen har noget at arbejde med hen over
vinteren.
Selv om det er lidt tidligt at gøre reklame for arrangementet Jule Bingo Banko, som afholdes i samarbejde med juniorudvalget, gør vi det alligevel, i håbet
om at en tidlig udmelding kan få mange til at sætte
kryds i kalenderen, så de kan deltage lørdag d. 18.
november kl 14.30, hele overskuddet går ubeskåret
til Nivå Golf Klubs juniorer.
Tilbud/Udsalg/sale, der er mange navne, for at gøre
et godt køb! – lige nu kan du melde dig ind i Nivå
Damerne og kun betale 300 kr. - så er du medlem
resten af året samt hele 2018. Synes du, det lyder
godt, så skriv til hanne.sattrup@comxnet.dk, og du vil
med det samme have mulighed for at deltage i vores
forskellige arrangementer.
Nivå Damerne
Så er sommerturneringen vel overstået for dette hold
Foto: Lars Kristensen
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Nyt fra banerne
med at man skal lede længe eller slet ikke kan finde
bolden. For at kunne realisere denne vision er vi nødt
til at skabe så meget plads mellem træerne at vores
semiroughklipper kan køre der.

S

ikke en sommer! Sjældent, eller måske aldrig, har vi oplevet en sommer, hvor vi ikke på
et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren
har kunnet drosle lidt ned på klipningen. Vi
har i år måttet køre samme rutine gennem hele sæsonen, hvilket desværre har betydet at der er andre
ting vi har måttet skære ned på, som for eksempel
tromlingen.
Vi har lige overstået årets fornemste turnering, klubmesterskaberne, hvor vi fik megen ros for banen.
Det krævede en helt særlig indsats fra greenkeeperne, som der også her skal lyde en tak til. Jeg kan
for resten oplyse at greens blev målt til 9,5 og 10 på
stimpmeteret i løbet af weekenden.
I skrivende stund er efteråret officielt begyndt og
man kan også godt mærke at morgenerne er lidt kølige nu. Det gør også at det nu er tid til at planlægge
det sene efterårs og vinterens projekter og gøremål.
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Vores flotte bane set fra hul 15 • 18/9-2017
Foto: Lars Kristensen

Ligesom sidste vinter vil vi bruge rigtig meget tid på
beplantningerne. Der er stadig rigtig mange træer
der skal stammes op og også en del træer og især
buske der skal fjernes. En del af især hasselbuskene
har vi tænkt os at flytte så de kommer til at fylde
ud i de huller der er opstået i hegnet ind mod vores
nabo på hul tre. Dette hegn er efterhånden meget
gammelt og en del af træerne har lagt sig ned så der
skal fornyes med nye træer og buske hvis det ikke
helt skal forsvinde. Der er stadig også en del træer
vi kan flytte ud i banen blandt andet som erstatning
for nogle af de træer der ikke har klaret sig ordentligt.
Træflytning kan som skrevet tidligere kun ske, hvis vi
får en periode med barfrost, ellers efterlader maskinen for store skader på banen. Vores vision for banen
er en parkbane, hvor man straffes for et skævt slag
ved at bolden er svær at slå ud, men ikke straffes

Et andet større projekt er udskiftning af det eksisterende bunkersand, hvor der er for mange småsten
i. Vi har fundet en ny type sand som vi har afprøvet
på Toftegård med stor succes. Det er rigtig godt at
slå i, det indeholder overhovedet ingen sten og så er
det pænt. Tanken er gradvist at udskifte alt sandet på
hele Løvbjerggård, men det er ikke noget man gør
på en enkelt vinter. Det skyldes både at det er forbundet med relativt store omkostninger, men også
at det tager lang tid. Det gamle sand vil vi bruge til
dresse vores fairways og greenområder med.

Endelig kunne vi godt ønske os at få renset op i nogle af søerne. Til at starte med kunne vi godt tænke os
at få renset op på hul syv og atten. Det er ikke noget
vi selv kan klare for der skal en speciel long-reach
gravemaskine til at udføre arbejdet, men vi kommer
til at skulle hjælpe til med at køre materiale væk og
reparere skaderne i form ødelagte dræn og spor efter larvefødder. Oprensningen koster mange penge
som vi håber på at kunne finde i budgettet. Hvis det
lykkes mangler vi bare at vejrguderne også er med
os, så lad os håbe på noget rigtig vinter.
Den 31 august var der rundvisning i greenkeepergården. Der mødte 17 op som blev præsenteret for
både maskiner og medarbejdere. Det var en rigtig
hyggelig aften og vi tror at alle blev noget klogere
på hvilke udfordringer greenkeeperstaben er stillet
overfor. Vi regner med at gennemføre et lignende arrangement næste år.
Som altid glæder vi os til at se jer derude.
Erik Groth
Chefgreenkeeper
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Om regler: Spiller du den, som den ligger …?

J

eg bliver jævnligt kontaktet med spørgsmål
til hændelser i forbindelse med spil på Toftegård og Løvbjerggård. Mange af spørgsmålene har været rigtigt interessante, og
der har også været flere over det samme tema.
I dette og de næste numre af klubbladet vil jeg
forklare reglerne for hændelser, der oftest stilles
spørgsmål om. I de næste numre af klubbladet,
vil jeg gennemgå regelspørgsmål og komme med
”korte” svar.

I regelbogens definition for ”Through the green”,
står:
”Through the green“ er hele banens område med
undtagelse af:
a. Teestedet og greenen på det hul, der er ved at
blive spillet, og
b. Alle hazarder på banen.
Her fremgår det altså, at man kun spiller på den
green, som er greenen på det hul, man spiller.

Jeg vil starte ”baglæns” med spørgsmål, jeg ofte
får om spil ved greenen.

Men hvad så med bolden der nu ligger på den
forkerte green?

Hvad gør man, hvis bolden ligger på den forkerte
green? For det første gør vi ikke, som en spiller
har gjort her på 15. green…

Her er reglerne helt klare, der SKAL droppes fri
af den forkerte green.

25-3. FORKERT GREEN
a. Til gene for spillet
En forkert green er til gene for spillet, når bolden ligger på den forkerte green. Gene for spillerens stance
eller området for hans tilsigtede sving er ikke i sig selv en gene for spillet efter denne Regel.
b. Lempelse
Hvis en spillers bold ligger på en forkert green, må han ikke spille bolden, som den ligger. Han skal tage
lempelse uden straf som følger:
Spilleren skal løfte bolden og droppe den inden for én køllelængde fra og ikke nærmere hullet end det
nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for lempelse må ikke være i en hazard eller på en
green. Når bolden droppes inden for én køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse, skal bolden
først ramme en del af banen på et sted, som ikke har nogen gene fra den forkerte green, og som ikke er
i en hazard og ikke på en green. Bolden må renses, når den er løftet efter denne Regel.

Dette fremgår af regel, 25-3. FORKERT GREEN,
”… Hvis en spillers bold ligger på en forkert
green, må han ikke spille bolden, som den ligger.
Han skal tage lempelse uden straf.” Der er derfor
på ingen måde noget i reglerne der kan undskylde
for ødelæggelsen af en green.

B1 er boldens position, P1 er nærmeste sted for lempelse
B2 er boldes position, P2 er nærmeste sted for lempelse

Lempelsen er simpel, der skal droppes helt fri af
den forkerte green, dog ikke nærmere hullet, altså
at vinde afstand. Der er her i øvrigt en lille bonus:
Spilleren må rense bolden, uden straf.
Se udsnit af reglen øverst næste side:

SKADER PÅ GREEN

Nærmeste sted kan være baglæns,
med tab af afstand.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEN:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
Bemærk, at straffen for overtrædelse af reglen gælder alle, både på private runder og for professionelle.
Hvordan er det så med skader på greenen?
Her giver Regel 16-1. GENERELT, ret til at reparere
gamle nedslagsmærker, hulpropper og skader forårsaget af en bold. Spikes må IKKE repareres, inden
man spiller bolden.
Derfor henstilles til alle, at vi alle husker, at det er
god etikette at udjævne vores egne spikemærker,
og i øvrigt også rigtig gerne andres spikemærker på
greens.

Man spiller ikke bolden, som den ligger på green,
men hvad gør vi så?

FORKERT GREEN
Svaret på spørgsmålet ifølge golfreglerne.
I den efterfølgende vil golfreglerne stå i kursiv, og
jeg må her undskylde overfor alle vore kvindelige
medlemmer, reglerne er skrevet i ”han’sprog”.
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Så her en appel til, at I alle værner om vore greens.
Så ret nedslagsmærker op - gerne 2, og udjævn skader, efter du har puttet ud osv.
I det kommende nummer af klubbladet vil vi komme
ind på, hvad og hvordan reglerne er for søerne på hul
9 og 10.
Hvis der er spørgsmål, som ønskes belyst, så send
dem gerne til Regel@Nivaagk.dk
Lars-Kristian Sode

Udsnit af regel 16-1, c c.
Udbedring af hulpropper, boldnedslagsmærker og anden skade.
Spilleren må udbedre gamle hulpropper og skade
på greenen forårsaget af en bolds nedslag, uanset om spillerens bold ligger på greenen eller ej.
Hvis en bold eller et boldmarkeringsmærke flyttes tilfældigt i forbindelse med udbedringen, skal
bolden eller boldmarkeringsmærket genplaceres.
Der er ingen straf, under forudsætning af at bolden
eller boldmarkeringsmærket flytter sig som direkte konsekvens af selve handlingen at udbedre en
gammel hulprop eller en bolds nedslagsmærke.
Ellers gælder Regel 18.
Anden skade på greenen må ikke udbedres, hvis
dette ville kunne hjælpe spilleren i hans senere
spil af hullet.
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Juniorerne:

Sommercamp 2017
Natten mellem mandag og tirsdag har der ALDRIG
været så meget liv i klubhuset. Juniorerne blev til
overnatning, og der spredte sig hurtigt en duft af
sure sokker, soveposer og madrester. Men det afholder ikke 24 juniorer for at give den gas. De var
ikke til at slå ned og sent om aften skulle der spilles
aftensturning på par 3 banen og på puttebanen.

24

juniorer stod klar i frisk blæst mandag d.26.juni 2017 på driving rangen. Foran dem var planlagt 3 dage
med masser af aktiviteter. Alle tre
dage startede med kagemand sponsoreret af Føtex bageren Kokkedal.
Robin havde planlagt et intenst træningsprogram
for juniorerne mandag og tirsdag formiddag. Juniorer blev udfordret med individuelle øvelser og
masser af teamøvelser. Teamøvelserne bestod i en
lang række indspils- og putte-øvelser. De øvede juniorer fik øvelser til selvtræning, og den nye gruppe
af spillere blev introduceret til stationstræning. Her
skulle de blandt andet skulle putte igennem optegnede baner på træningsanlægget. Der blev også
øvet mange lange slag, slagene blev så lange for
to af juniorerne at hovedet af deres jern knækkede
af, her kan man tale om at juniorerne går til stålet!
Til træningen var der også masser af plads til grin
og latter, og mange nye kammeratskaber blev
grundlagt. Børn der mødtes for første gang fik en
fælles oplevelse og stod med mange nye spændende udfordringer.
Børnene blev også koblet med en ældre spiller som
en mentor, der introducerede dem til golfregler og
færden på golfbanen. På træningsanlægget var der
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mulighed for at rulle i græsset og lege fangeleg,
hvis koncentrationen pludselig røg. Men i klubhuset og omkring banerne blev de nye juniorer
introduceret til, hvordan man færdes på et golfbane.
Mandag
og
tirsdag
eftermiddag
blev
juniorerne inddelt efter niveau og de fik prøvet
kræfter med deres golfsving på banerne. De
nye juniorer spil-lede på par 3 banen, de let øvede
spillede på Toftegård banen og de meget øvede
juniorer spillede på Løvbjerggård banen.

Tirsdag morgen besøgte juniorerne greenkeepernes
vognpark, og de fik en forståelse for hvor meget arbejde, der ligger i at vedligeholde en golfbane. Juniorerne ved nu f.eks. hvorfor det er vigtigt at man retter
nedfaldsslags op på greenen.
Tirsdag bød også på regelundervisning. Juniorerne
fik klasserumsundervisning og så skulle de en tur
ud på banen og modtage undervisning. Formand for
teknikudvalget Lars-Kristian Sode fortalte juniorerne
hvor man må stå på et udslagssted, hvad farverne
betyder på pælene og hvordan man river en sandbunker korrekt.
Juniorerne mente dog bestemt ikke de fik behov for
det sidste, da de alle spiller så lige på banen at de
ikke kommer i bunker – men vi får se.
Onsdag skulle juniorer med handicap deltage i short
game challenge. DGU Short Game er et træningssredskab, en klubudfordring og en turnering. Tre ting
i en, som er med til at udvikle det korte spil. Vi har 3
juniorer der går videre til landsdelfinalen der afholdes
i Skovbo Golfklub. Går de videre herfra afholdes finalen på Odense Eventyr Golfklub i oktober. Vi krydser
fingre for vores 3 juniorer.
Onsdag havde vi inviteret skuespiller Sofie LassenKahlke kigger forbi. Skuespillerne Sofie Lassen-Kahlke og Lars Ranthe er af Dansk Golf Union udnævnt
som ambassadører som bl.a. skal hjælpe DGU, og
dermed de danske golfklubber med at skaffe flere
medlemmer og ændre opfattelsen af golfsporten.
Børnene glædede sig til at hilse på Sofie som de
blandt andet kender fra Julekalender, Krummerne og
Kærlighed ved første hik.
Sofie holdt et kort indlæg for juniorerne og deltog
derefter i nogle af øvelserne på træningsanlægget –
og fik selvfølgelig tæv af en af vores yngste juniorer.
Onsdag aften sluttede i teltet med fællesspisning
og præmieoverrækkelse sammen med juniorernes
forældre. Campen har budt på rigtig mange vabler,
latterkramper og golfsving.
Hilsen
Camilla Bilde Sindalsen
Formand for juniorudvalget

En stor tak
Der skal lyde en stor tak til Old Tigers som har
doneret 2000 kr., der går til forplejning til minitouren. Som tidligere beskrevet, er der en stor
udgift i deltagelse i mini-touren, idet hjemmebane skal afholde udgiften til forplejning til eget
hold og gæster. Vi har 3 hold der deltager i denne
tour, disse udgifter var ikke kendt ved budgetplanlægningen.
Lige nu ser det ud til, at alle 3 hold går videre i
deres puljer til finalen for distrikt 4 i Helsingør 8.
oktober. 2017.
Vi er allerede nu ved at planlægge årets efterårscamp og årets jule-bingo-banko. Har man mulighed for at donere præmier til disse, må man
meget gerne kontakte undertegnede.
Camilla

•
•
•

Der er i øjeblikket 37 tilmeldte juniorer
12 juniorer har et registreret handicap
76% af vores juniorer har golf som deres primære sport

•

Der er kommet 14 nye juniorer til klubben i år
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Nivå Golf
Tidlig morgen ved Hul 16
Foto: Erik Groth Andersen

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

