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Vinteren i Nivå Golf
Interview med Erik Groth-Andersen af Lars Kristensen

J

eg mødte Erik til en god snak i restauranten om, hvilke planer greenkeeperne har
med banen i løbet af vinteren 2017/18.

Hvorfor og hvornår beslutter Erik at lukke
Løvbjerggårdbanen for vinteren?

Årsagen er som regel, at banen bliver for våd
til at spille på. Som det har været tilfældet i
dette efterår. Den anden mulighed er naturligvis, at der bliver rigtig vintervejr med sne i
større mængder.
Hvis det ikke var for vandet, kunne banen
sagtens være åben hele året.
Som mange medlemmer ved, har det været
ekstremt slemt i år, og meget værre end vanligt.
Banen er normalt vældig god til at restaurere
sig selv – selv efter meget hårdt slid.
Et andet problem med Løvbjerggård er, at
der ikke er vinter teesteder. Og det er teestederne, der får det hårdeste slid.
Hvad er så jeres overordnede mål med banerne?

Vi arbejder på at få Toftegård og Løvbjerggård
til at have samme standard. Vi har arbejdet
meget med Toftegaard i 2017, og den er blevet langt bedre end tidligere år.
Men, standarden på greens ville være meget flottere, hvis alle sørgede for at reparere
deres nedslagsmærker. Det er en udfordring
for vedligeholdelsen af vore flotte greens, at
så mange forsømmer denne lille vigtige indsats, når de spiller. En reparation er nem og
hurtig, og den betyder virkelig meget for banens standard.
Det samme gælder genplacering af tørv. Det
forsømmes ofte, og det er altså ret nemt,
at lave reparationen, umiddelbart efter man
som spiller har lavet et hul i fairway.
Og vore bunkers ville også være i bedre stand,
hvis alle overholdt reglerne for spil i bunker.
Der bliver ikke revet ordenligt. Mange står
med en kølle i den ene hånd og riven i den
anden, og så kan man altså ikke efterlade en
bunker i jævn tilstand. Man skal også huske
at gå ind og ud af en bunker på det laveste
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sted. Erik har set spillere klatre op til green via
den højeste skråning.

Det er også planlagt, at der skal bedre dræn i
de bunkers, hvor der ofte står vand.

Så Eriks håb for 2018 er, at vi alle hjælper mere
med at få banerne fastholdt i en høj standard.

Her til sidst, spurgte jeg så Erik om, hvad hans
mere langsigtede vision er med Løvbjerggård?

Hvad skal der så ske med banerne i vinterens
løb?

Erik ønsker, at banen skal være både smuk og
spilbar for både gode og mindre gode golfspillere.

Foreløbig betyder regnen og de deraf følgende
store vandmængder, at det er nærmest umuligt at lave noget på banerne.
Det er planen at udskifte sandet i alle bunkers
på Løvbjerggård, så de får samme type sand
som på Toftegård. Det er en proces, der vil
blive gennemført løbende over de næste par
år. Det er et kæmpe arbejde, da der er tale om
meget store mængder af sand.
Hvis der kommer noget frost, er det planen at
rydde grundigt op i søerne ved hul 7, 9 og 18.

Den skal udvikle sig til at blive en ”parkbane”,
hvor det bliver nemmere at finde sine bolde.
Der vil blive tyndet ud i bevoksningen, så der
bliver flere store, smukke træer, som man kan
gå omkring.
Jo mere vi bliver ved med at klippe og beskære, jo nemmere bliver det at holde banen i et
smukt udtryk.
Vi spillere glæder os til at følge udviklingen.
Lars Kristensen

Hvem er vores chefgreenkeeper?

E

rik Groth-Andersen har været chefgreenkeeper i Nivå Golf siden 2015,
men forud for det har han været en del
af greenkeeper-holdet i 16 år.

Der kan ikke skrives et portræt af Erik, uden
samtidig at minde om, at han har været Danmarks bedste golfspiller. Han startede med at
spille golf som 13 årig (Gilleje Golfklub), og i
de næste mange år lavede han stort set ikke
andet end at spille golf.
I 1981 blev han som 21 årig kåret til ”Årets
Fund” af dagbladet Politiken. To år senere blev
han professionel. Han erhvervede som den
første dansker kortet til Europatouren og opnåede en del gode resultater – herunder som
vinder af nogle mindre turneringer i Frankrig.
Han spillede på Safari Touren i Afrika og på den
svenske tour. Men han kom aldrig helt i top
som golfspiller.

Da 18 hullers banen blev taget i brug i 1999
begyndte han at arbejde som greenkeeper. Og
senere 2008-10 gennemførte han den formelle og praktiske uddannelse som greenkeeper.

I 1988 blev han gift og fik barn. Datteren blev
født med en hjertefejl. Alt det betød, at det ikke
mere var så spændende at rejse så meget, som
hidtil. Han havde så forskellige småjobs, indtil
han startede som træner i Nivå Golf i 1997.

Så alt i alt har Erik Groth nu været en del af
Nivå Golf i over 20 år. Og han holder stadig
sit handicap nede på imponerende 2,9, og han
blev rækkemester i Senior Herrer i 2017 med
152 slag over to runder.
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Vintermedlemskab i Nivå Golf

I

Nivå Golf er vi meget privilegeret med, at
Toftegård og Par3 banerne kan spilles hele
vinteren til sommergreens.
Derfor tilbyder vi netop nu et vintermedlem i
Nivå Golf. Medlemskabet giver adgang til spil
på både Toftegård og Par3 banerne.
Skulle du kende nogen som kunne være interesseret i vintermedlemskabet, så tøv ikke
med, at gøre opmærksom på det gode tilbud.
I tilkomst kunne det jo være at vi fik et nyt almindeligt medlem i Nivå Golf.
Vintermedlemskabet koster kr. 1.295,- og løber
indtil 31. marts med frit spil på både Toftegård
og Par3 banen. Hertil kommer der 30 spande
til drivingrangen.

Læs mere om vintermedlemskabet på
nivaagolf.dk under medlemstilbud.

Fritspilsaftale med Ree Golf

R

ee Golf og Nivå Golf har indgået en aftale omhandlende gratis greenfeespil
på hinandens respektive 18-hullers baner. Denne aftale er lavet for at kunne
skabe merværdi i medlemskabet for medlemmerne i begge golfklubber.
Fritspils ordningen vil fremover gratis indgå i
alle fuldtids- og hverdagsmedlemskaber i de to
golfklubber.
Er du Toftegårds- eller Par3-medlem kan du
også gøre brug af denne aftale i 2018 ved at
skifte medlemskategori.

Kontakt Lukas eller Ulrik på Nivå Golf for at
høre, hvordan du kan blive fuldtids- eller hverdagsmedlem.
Læs mere om, hvad fritspilsaftalen indeholder
på nivaagolf.dk

Manager Annbritt Nordkvist fra Ree Golf og Ulrik
Finnemann giver håndslag på samarbejdsaftalen
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Glædelig Jul og Godt Nytår

Til alle medlemmer og gæster i Nivå Golf

Når I får brug for et par timers frisk luft,
så er det faktisk rigtig hyggeligt at tage
en runde golf på Toftegård eller Par3 banen. Det er faktisk ret morsomt at spille
på en frosset far way.
Og i denne vinter kan man være vintermedlem i Nivå Golf.

Hilsen fra Old Tigers sidste møde

Vi ønsker en Glædelig Jul til alle medlemmer af Nivå Golf og
håber, at det gode samarbejde, der i år er etableret mellem
bestyrelse, administration, greenkeperne, samt klubberne i
klubben, vil fortsætte i de kommende år.
God Jul og Godt Nytår på Old Tigers bestyrelses vegne.
Vagn
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Kære alle
På bestyrelsens vegne vil jeg ønske en glædelig jul og et godt
og lykkebringende nytår til jer alle – ikke mindst de ansatte,
som ser vicerer os gennem hele sæsonen, vore greenkeepere,
som passer banen, Robin, der ihærdigt forsøger at lære os
golfens hemmeligheder og selvfølgelig alle I frivillige, som
bidrager til klubbens drift og udvikling, og endelig alle vore
entusiastiske golfspillere i alle aldre.
Det har været et vådt efterår med store udfordringer for
både greenkeepere og golfspillere, men jeg synes, at vore
baner har været i en – efter forholdene – rigtig god stand,
og medlemmer og greenfee spillere har måttet sande, at golf kan spille i al slags vejr, når
bare man klæder sig rigtigt på.
Jeg vil dog holde fast i, at det absolut er sjovest i solskin og +20 graders varme.
Nu håber vi i første omgang på en rigtig kold vinter, så greenkeeperne kan få de store
maskiner i gang med oprydning i søerne, og hvad de ellers skal have lavet på banen, som
kræver en frosset overflade. Når græsset så grønnes igen til foråret, gælder vi os alle til
igen at ”brænde banen af” og nyde vores fælles passion.
Glædelig jul og godt golf-nytår
Thorkild Bang

Kære alle golf-piger i Nivå Golf Klub
I ønskes en RIGTIG GLÆDELIG JUL samt et GODT NY TÅR.
Vi glæder os til at se jer i det nye år til masser af dejlig golf
og hyggeligt samvær.
Julehilsen fra Nivå Damerne
Birgit-Kate-Dorte-Marianne-Hanne
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Minitour 2017

Juniorerne til finale i Helsingør

S

øndag d.8.okt.2017 blev finalen i Minitour 2017 afholdt på Helsingør golfklub.
De første juniorer drivede ud kl.8:00 om
morgenen i 6° og blæst – det var iskoldt!

De første juniorer begyndte at komme ind efter deres runder, og vi kunne hurtigt høre, at

Vi havde to hold med til finalen, oprindeligt
havde 3 hold kvalificeret sig men 1 hold blev
desværre diskvalificeret ugen op til finalen.

Derfor var det med store klapsalver, at begge
hold modtog medaljer for at være puljevindere
og pokaler for at vinde deres rækker. Nivå har
de sejeste juniorer i distriktet!

Juniorerne var friske og klar på at give de andre
klubber baghjul. Forældreopbakningen var fantastisk og stemningen var god.

Nivå-juniorerne havde lavet nogle rigtig gode
stableford point.

Farvel som formand – goddag til Nivå medlem
Camilla Sindalsen slutter 2 års arbejde som formand for juniorudvalget

D

e sidste 2 år har jeg været formand for
juniorerne i Nivå Golf. Tiden har budt på
mange helt fantastiske oplevelser, men
også virkelig mange timer er gået med planlægning.

I mit privatliv har jeg været nødt til at kigge på
hvordan jeg skaber flere timer sammen med
min familie. Jeg har et arbejde som jeg brænder for og som i 2018 vil kræve flere rejseaktiviteter. Jeg har en familie som er mit et og alt,
og som jeg utrolig gerne vil bruge mere tid på.
Formandsskabet trækker utrolig meget af min
fritid, og jeg har derfor taget den beslutning at
stoppe.
Da jeg overtog i 2016 var det en lille juniorafdeling, der er sidenhen kommet knap 20 nye
juniorer til. Vi har fået opbygget et fantastisk
juniormiljø, hvor der bliver trænet og grinet rig-
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tig meget. Vi har haft nogle fantastiske sommer- og efterårscamps, og Nivå juniorerne har
i 2017 udmærket sig i en lang række turneringer. Det er en afdeling som er på toppen, og
som har et årshjul af aktiviteter, som er til at
køre videre. Udvalgsarbejdet skal foretages af

Efterårscamp 2017

Juniorerne til vellykket arrangement i efterårsferien

20

juniorer var i år meldt til efterårscampen. Begge dage startede med dejlige lune boller på rangen, varme huer
og højt humør.

Begge formiddage var der træning hos Robin
med en masse forskellige øvelser. Lækker frokost blev spist i restauranten.
Jeg har indkøbt forskellige brætspil, som i fremtiden vil ligge i restauranten, og som må bruges
af alle - store som små.
Begge dage blev der slået bolde på alle 3 baner,
juniorerne var inddelt efter niveau og spillede på
kryds og tværs af alder og køn.

Mandag aften blev der guffet burgere i restauranten og alle ventede i spænding til mørket
skulle falde på. Her satte forældre lysballoner op
på tee-stederne på par 3 banen, knæklys rundt
om greens og på flagstængerne.
Juniorerne fik udleveret lys-bind, de kunne have
på armene, så vi kunne se dem, og en lysbold
hver. De blev sendt ud til gun-start og med et
åbnede der sig i mørket et lysshow med kulørte
bolde i alle farver, der fløj igennem den mørke
nattehimmel.
Det var FANTASTISK. En ny tradition er blevet
skabt.

Mandag eftermiddag overtog Sode juniorerne
en time. Her skulle regler repeteres og nye juniorer skal lære spillets mange restriktioner.

Tirsdag eftermiddag sluttede med præmieoverrækkelse i restauranten med en masse glade
juniorer og forældre.

flere personer, som brænder for juniormiljøet.
Det skal være nogle ildsjæle, som er villige til
at kæmpe nogle kampe på børnenes vegne. Juniorudvalget består på nuværende tidspunkt af
4 fædre, men der er brug for flere.

gange om ugen ønsker man de skal træne? I
hvor mange turneringer ønsker man at Nivå Golf
skal repræsenteres? Og andre overordnede retningslinjer.

Samtidigt vil jeg opfordre bestyrelse til at lave
en målsætning for hvad de ønsker med juniorafdelingen i Nivå Golf. Ønsker man på sigt en
afdeling på 40 eller 70 juniorer? Hvor mange

Jeg har ikke selv fået spillet meget i 2017, så jeg
glæder mig til at være golfspiller i 2018 i Nivå
Golf sammen med min familie.
Tak for 2 rigtig gode år.
Camilla
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Firvillig turneringen 14/10-2017 - Foto: Lars Kristensen
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Hyggeligt bankospil med flot overskud til
Juniorafdelingen i Nivå Golf Klub

S

øndag den 26. november 2017 var
det igen tid til Nivå Golf Klub’s traditionsrige Jule Bingo Banko. Der var
65 medlemmer, der havde tilmeldt
sig bankospillet kl. 14.30, hvoraf 22 startede
allerede kl. 12.30 i den hyggelige julepyntede
restaurant og fik en rigtig lækker julefrokost.
I god tid kunne der købes plader til bankospillet, og et fantastisk præmiebord med lotterigevinster fristede med salg af mange lodder.
Hanne Sattrup bød velkommen, klubbens
formand Thorkild Bang var klar som aftenens
opråber og et team af hjælpere (Lene Lausen,
Dorte Klitgaard og Torben Randrup) stod parat
til at gå til hånde ved opråb om Banko og
præmieudlevering.
Under de 10 spil var der både stilhed, koncentration, opgivne suk og hurraråb (Banko).
Der var præmier til en og to rækker samt hele
pladen samt sidegevinster. Efter bankospillet
blev der trukket lod om de fantastiske flotte
lotterigevinster.

Der skal lyde en stor tak til alle sponsorer, der
i alt sponserede præmier for over 15.000 kr.:
Gerly Nielsen - Martin Norden, Din Bilraadgiver - Robins GolfAkademi - Anne-Marie Hoff
-Osteopat Oliver Frederiksen - Helle Nitschke
- Nivå Golf Center - Espergærde Farver v/
Jeppe Hansen - Labano v/Morten Labæk - Konica/Minolta v/Jan Johansen - Hanna ThordalChristensen/Thorkild Bang - Old Tigers - Old
Tigers Rejsekasse - Nykredit - Byens Madhus
- Djarlo Automobiler - A.L. Banken - Shoppen
Nivå Golf -Steven Manot Sommervoll - Peter
Nørgaard - Bosch v/Klaus Priess -Indoor Golf
Kokkedal -Fit & Sund Hørsholm - Restauranten Nivå Golf - Nivå Damerne
Aftenens største vinder blev Nivå Golf Klub’s
Juniorer, idet det endelige resultat blev gjort
op til et overskud på ca. 9.300 kr., der ubeskåret går til juniorarbejdet i Nivå Golf Klub.
Et fantastisk resultat, der ikke kunne lade sig
gøre uden alle sponsorerne og alle fremmødte, der støttede op om dette arrangement.
Bankogruppen
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Nivå Golf
Toftegård 13/11-2017 - Foto: Lars Kristensen

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

