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Å

ret går på hæld, og det er tid at kigge tilbage på
2015.

Selv om vi havde et koldt forår/forsommer, hvor
det kneb med at få ordentlig vækst på vores
greens, håber jeg, at de fleste har haft en god
sæson. Ifølge indberetningerne til Golfspilleren i
Centrum, har banen fået flotte anmeldelser i både
juli og september, og vore turneringer har - bortset
fra Nivåpokalen - haft stor tilslutning og fået gode
tilbagemeldinger.
Rent sportsligt blev 2015 et godt år, med oprykning
til 4. division for vores førstehold hos herrerne,
regionsgolf kom i finalespillet, Synoptik-holdet fik
medalje, Topgård-brødrene havde succes med flotte placeringer ved årgangsmesterskaberne og med
Alexanders udtagelse til bruttolandsholdstruppen
for drenge. Og ikke mindst blev Christian Gydesen
olympisk mester i handicapgolf.
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På det foreningsmæssige plan kan vi konstatere, at
vi ved udgangen af 2015 har haft en nettotilgang på
ca. 150 medlemmer. Ganske vist er det primært de
2 fleksmedlemskaber, som har haft vækst, men
jeg er sikker på, at mange af disse medlemmer vil
være fuldtidsmedlemmer til næste år.
2016 hvor klubben har 20 års jubilæum, ligger lige
foran os, og allerede i januar starter en ny turnering
på Toftegaard - primært rettet mod nye medlemmer
med handicap over 25, men turneringen er åben
for alle.
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Jeg håber, at vi mødes i
Nivå Golf Klub til et nyt forrygende golf-år 2016.
Thorkild Bang
Formand

Nivå Old Tigers

Formand:
Vagn Ludvigsen
vbludvigsen@webspeed.dk
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Nyt fra Nivå Golf Center
Kære medlemmer

I

skrivende stund er der præcis 25 dage til den
nye sæson starter, og hvis den nye sæson
bliver blot halvt så spændende og indholdsrig som indeværende sæson, kan man jo ikke
andet end glæde sig.
Indeværende sæson har budt på mange udfordringer for os i Nivå Golf Center – udfordringer
der vedrører en lang række forhold, lige fra forandringer i vores organisation, til alle de praktiske udfordringer vi i det daglige møder på hele
anlægget. Dertil skal tillægges at vi altid, efter
bedste evne, prøver at forny og udvikle ”oplevelsen” af Nivå Golf af hensyn til jer medlemmer
og vores gæster. Forandringer og fornyelser er
vigtige, og derfor er det for os en absolut nødvendighed at I medlemmer direkte, eller indirekte kontinuerligt udfordrer os med forslag og
over vinteren. Vi ønsker at fjerne den lidt specielønsker – det gør at vi bedre kan være på forkant
le lokalregel på hul 7 og hul 9. Det vil indebære
og ved i hvilken retning vi skal bevæge os.
at der ved søerne skal ryddes kraftigt op, med
Hen over vinteren har vi travlt med at forbedrede henblik på at skabe et mere synligt slag fra tee.
den nye sæson. Der er en lang række forhold Vi håber derfor på at vinteren kan give en krafsom vi ønsker at gøre klar til foråret. For blot at tigt omgang frost, der vil gøre det nemmere at
nævne enkelte af vores arbejdsområder:
få kørt maskinellet i stilling, så vi skader banen
mindst muligt.

Hjemmeside

Vi har tidligere varslet at vi skulle have en ny
hjemmeside. Vores ”gamle” leverandør af den
nye hjemmeside har desværre ikke haft mulighed for at levere som aftalt. Vi har derfor måttet
kontrahere med en ny leverandør og forventer
den nye side klar ultimo februar. Den nye side
vil blive moderniseret og tidssvarende, samtidig
med at hjemmesiden skal optimeres til at kunne
håndtere både som en mobil- og som en almindelig desktop løsning.

Herre-teestedet på hul 3 er vi så småt gået i
gang med at udvide. Vi har oplevet at teestedet
ikke har kunne holde vanlig standard, som følge
af at vore meget langt slående herrer ofte vælger et jern, hvilket alt andet lige belaster teestedet mere.

Vores chefgreenkeeper Erik Groth har været på
kursus i det jyske, hvor et af fokusområderne var
tromling af greens. Det har udmøntet sig i, at vi
til foråret vil intensivere tromlingen for at opnå
mere ensartede og jævne greens. Til trods for at
Banen
foråret var koldt, og derfor delvist vanskeliggjorSom jeres baneudvalgsformand beskriver andet- de greenkeeperarbejdet, vil tromlingen forhåsteds i klubbladet er der en lang række indsats- bentligt muliggøre jævne og ensartede greens
områder på banen, som skal gennemføres hen på et tidligere tidspunkt end i indeværende år.
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Samtidig har tromlingen ikke decideret nogen og den gode gamle
skadende effekt, men tværtimod virker tromlin- papirmodel, er ved
at blive ajourført. Vi
gen f.eks. hæmmende for mos og lignende.
har rent faktisk meDrivingrange
get godt materiale
Der er bestilt nye måtter – 55 stk. for at være helt som blot trænger til at
præcis. De kunne rent faktisk allerede have været blive fornyet, hvorfor vi i
leveret og taget i brug, men vi har valgt at vente den anledning vil tillade os at
til marts måned, så vi kan tage helt friske måtter kontakte de af jer medlemmer, der har et ansvarsi brug til den nye sæson. At finde den rette måtte område. Det kunne f.eks. være brochuren ”klubhar været lidt af en udfordring, dels fordi en un- ber i klubben” som er et fantastisk godt redskab
derleverandør gik konkurs i foråret og dels fordi til både nye og etablerede medlemmer.
vi ikke har været tilfredse med de løsninger vi er
luttelig vil jeg gerne påpege at vi har fået
blevet præsenteret for.
rigtig mange nye medlemmer i år, således
En del af de nye måtter er tiltænkt Par3 banen og
at vi dags dato er 1.117 medlemmer. Når
resten til selve drivingrangen.
man tænker på at vi ved årets start var 824
I løbet af vinteren vil vi samtidig arbejde på at for- medlemmer, har det selvfølgelig betydet travlhed,
andre Proskuret til et ”studio” med alverdens ud- ikke alene for os i administrationen, men også for
styr og teknisk udstyr. Det vil virkelig give pro’er- klubbens frivillige, der har gjort en kæmpe indsats
ne et bedre værktøj og betyde, at I som brugere – et stort tak for indsatsen er vist på sin plads.

S

langt nemmere vil få mulighed for at blive målt og
vejet f.eks. i forbindelse med valg at nyt udstyr. Vi
arbejder på en sponsorløsning og håber på at et
nyt ”studio” kan tages i brug i løbet af foråret.

Ved årsskiftet er der som altid en del medlemmer
der har valgt at opsige deres medlemskab. Det
betyder at vi pr. 1. januar vil være ca. 1000 medlemmer, hvilket er det bedste i mange år. Vores
store udfordring fremadrettet bliver efter min bedDiverse
ste overbevisning ikke at skaffe nye medlemmer,
Hole in one konceptet er langt om længe færdigte- men at fastholde vores nye medlemmer, og på
stet og er funktionsdygtig. Konceptet kræver imid- sigt at en større andel konverterer deres F-medlertid tilstrækkelig med sollys til cellerne, hvorfor lemskab til et almindelig fuldtidsmedlemskab, der
opstart først vil være i marts måned. Til den tid vil igen giver os en økonomisk ramme til at fortsætte
vi opsætte en vejledning ved shoppen, samtidig baneudviklingen.
med, at der rundsendes en informationsmail.
Et tak skal også lyde til jeres bestyrelse, der gør
Vi er endelig ved at løbe tør for vores lettere for- alt for at skabe en attraktiv klub. Jeg oplever i det
hadte scorekort og vores gamle 2013 baneguides. daglige en kritisk, men også en konstruktiv bestyTil foråret vil der derfor være at finde både nye relse, hvilket alt andet lige er grobund for det så
scorekort og en ny baneguide. Både baneguiden absolut nødvendige gode samarbejde.
og scorekortene har plads til reklame, så skulle
Endelig her til sidst vil jeg gerne takke jer mednogen have lyst til få sit firmanavn eksponeret, er
lemmer og vore sponsorer for det forgange år.
der her en rigtig god mulighed. Kontakt venligst
Samtidig ønskes I alle en Glædelig Jul og et Godt
undertegnede via uf@nivaagolf.dk eller via telefon
Nytår.
4914 8888.
Ulrik Finnemann
Vores brochuremateriale, både den elektroniske
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Nyt fra Dameklubben

E

fteråret er jo også tegn på sæson afslutning, og Nivå Damernes afslutnings
månedsmatch var sponsoreret af Brillebutikken 2EYES. Matchen blev spillet i
fantastisk vejr og stemningen var i top til middagen. Der var et lille oplæg om specielle briller til
golf samt mulighed for at prøve nogen af modellerne. Og hvem ved, måske kan nye briller gøre
spillet endnu bedre i næste sæson.

Vi havde allersidste spilleonsdag d. 14. oktober,
hvor der efter de 9 huller var fællesspisning i restauranten og præmieuddeling af dagens sponsor Guldsmed Blicher og Fuglsang. Ud over hyggen var der også mulighed for at prøve smykker
og selvfølgelig købe, hvis man fandt noget der
passede. Det var en skøn og aktiv aften.

Den 28 november var det tid til den årlige Generalforsamling, med beretning om årets aktiviteter samt input fra medlemmerne med ros og ris
samt gode ideer til næste sæson. Beretning og
referat fra aftenen kan læses på Nivå Damernes
hjemmeside, det skal lige nævnes at bestyrelsen nu består af Hanne Sattrup, Birgit Stendell,
Mette Hartung, Nina Mathiasen, Dorte Klitgaard
samt Jeanne Dawids som suppleant.
Det var selvfølgelig også tid til at kåre årets spillere i den løbende turnering, som var sponseret
af Din bilrådgiver v. Martin Norden. Årets Spillere blev Lene Lausen, Line Seiersen og Annelise Alsing. Der var også præmier til vinderene af
dameklubbens hulspilsmatch samt Eclectic. Til
sidst var der er en stor tak til Annette Norden for
hendes store arbejde i bestyrelsen.
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D

ameklubben ligger ikke stille hen over vinteren, og det første arrangement i 2016 er
Bowlingaften i Allerød d. 20 januar fra kl. 17.
Spændende om vandrepokalen kommer til at
skifte hænder!!!
Golfen skal vi heller ikke glemme helt i vinter, så
vi starter blødt ud med Minigolf i Herlev d. 24. februar kl. 17. I skal dog ikke fortvivle helt eller risikere at få abstinenser, så derfor er der mulighed
for at spille indendørs i Simgolf i Grøndalcenteret
d. 13. marts kl. 10. Hold øje med invitationerne
og meld jer i Golfbox.
Nivå Damernes bestyrelse siger tak for et fantastisk aktivt år, og ønsker alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår. Vi glæder os til at se jer alle igen
i næste sæson. Og kom nu ud af de buske.
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Pitch & Putt Turnering • 13. september 2015

30

forventningsfulde golfere, havde
valgt denne søndag, til at udfordre sig selv og sine medspillere
på denne korte bane. Pitch & Put
spilles på par-3-banen med 2 gange 9 huller, fra
henholdsvis rød og hvid tee pr. runde. Her skal
ydes sit bedste til indspil, og putteren skal være
varm. Og for ikke det skal være nemt, må kun
medbringes 3 jern, hvoraf den ene skal være
putteren.

klaret, og de våde scorekort kunne afleveres til
turneringsledelsen. Med en forfriskende drik på
terrassen, blev runden godt diskuteret og der
manglede ikke ord for at imponere andre.

Med forskellig oplevelse kunne resultaterne afsløres og præmier til 3 bedste i rækkerne overrækkes. Et anderledes arrangement, som mange gerne ville gentage.
Bedste i A rækken med 7 deltagere:
Steffen B Nielsen 53 slag, Michael J Mayer 57
slag, Flemming Sabatinski 61 slag.

De mørke skyer, lod luften blive mættet af fugt,
og paraplyerne bestod sin prøve. Med 3 forskellige rækker, delt op i forskellige handicap, blev
der teet ud kl. 9.00. De nyklippede greens og det
tætte rough omkring, gjorde det svært at blive på
den lille græsplæne. Efter 2½ time blev runderne
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Bedste i B rækken med 14 deltagere:
Benny Nielsen 61 slag, Thomas Jensen 67 slag,
Keld-Ole Christiansen 68 slag.
Bedste i C rækken med 9 deltagere:
Peter Birkelund 68 slag, Søren P Pedersen 78
slag, Gerly Nielsen 81 slag.
Erik Nielsen

Allerød Vin Lysmatch • 23. oktober 2015

E

n af de traditionsrige turneringer på året,
er Lysmatchen, hvor de sene tilmeldinger
ryger på venteliste. Ikke alene en anderledes turnering, som starter ved solnedgang, men også en efterfølgende middag, hvor
stegt flæsk og persillesovs står urokkelig fast.

ket spænder ben for tiden, og der bliver brugt 2½
time på runden med ni huller. Glade og en oplevelse rigere vender holdene tilbage, og aflevere
bolde, lygter og scorekort.

Kl. 18.00 er alle kommet til hullerne til gunstart,
og fire bolde må vente med at slå ud til kl. 18.10,
for at alle 13 bolde kan komme igennem. Solen
er ved at gå ned over markerne i vest. Øjet vender sig til mørket gradvis, og der er ikke problemer med boldene. Som en tyv sniger mørket sig
ind, og kl. 19.00 pakker de sidste solstråler sig
sammen. Månen lyser dejligt op, og luften er lun
efter årstiden. Farvede bolde farer på kryds og
tværs over banen, og minder lidt om tivoli. Mør-

des. Her kunne en glad sponsor udlevere sine
flasker til Vivian Caspersen, Aase Jensen, Marianne Larsen og Michael Larsen. Og sluttelig fik
klappræmierne betydning for de andre hold.

Inden sidste hånd bliver lagt på maden, skal historierne fortælles omkring baren. Flittige hænDet er ikke blevet mørkt endnu, og de 52 delta- der har i mellemtiden sat maden frem på varmegere står som heste i stalden og sparker uroligt i pladerne, og der bliver kaldt til bords. Holdvis for
jorden. Der går mange tanker igennem hovedet. at bevare hyggen fra dagens tidlige udfordringer.
Kan jeg nu se når det bliver mørkt? Mister jeg Så er der stegt flæsk ad libitum, med velsmagenmin bold? Kan jeg slå til? Pludselig lyder Hans de kartofler, og persillesovs, der bliver hængende
Peters ryst. Han er turneringsleder i dag. På bor- på flæsket. Og stærke hænder bringer det ene
det foran ham, står på 13 rækker lygte til flaget stegefad ind efter det andet. Stor tak til Dorte og
ved hullerne, rød baglygte til sidste mand på hol- hendes stab, ikke mindst i køkkenet.
det, og en lysbold til hver person. Dette er en Det er Allerød Vin der sponsorerer turneringen.
bold, der indeni har en kemisk sammensætning, Og fire bedste hold bliver præmieret. Forinden
der får bolden til at lyse, når den bliver ramt. Den får sponsor lov til at fortælle om virksomhedens
udleveres i fire forskellige farver, for at kende kunnen og eksistens. Og så bliver de fire bedste
forskel. Der skal spilles Texas Scramble, og før- hold kaldt frem, en efter en. Med 38 slag til 4.
ste spiller på scorekortet er holdleder på bolden. 3. og 2. pladsen, er det den matematiske form
Føre regnskab om slag og point, og alle får brugt på sidste huller der sætter rækkefølgen. Og med
deres drive.
et slag mindre, 37 slag, kunne førstepladsen fin-

Stor tak til for en dejlig aften til sponsor, spillere
og restauranten.
Jeg var med i turneringsudvalget og fotograf.
Erik Nielsen
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Status for året der gik i Herreklubben 2015

V

i havde en forventning om at vi nok skulle blive
80 medlemmer i april måneds udgang, dette
viste sig at holde stik, allerede til vores åbningsturnering den 9/4, var der 63 tilmeldte.
Det var lidt køligt men vi fik da kæmpet os igennem 9
huller.
De næste 2 torsdage bød også på 9 huller hvor der var
henholdsvis 61 og 64 tilmeldte, så det tegnede godt
fra starten.

Året gik på hæld og vi afholdt den 3-10-2015 vores årsafslutning, hvor vi spillede 18 huller i 2 rækker. Og bagefter skulle der festes med rigtig god mad fra restauranten. Her var så præmie uddeling for måneden samt
order of merit, DANA Masters.

DANA Masters
A rækken: 1. Bjarne Robert 2. Jacob Aaberg 3.Michael
Meyer

En herre god tur til Royal Golf Klub

36

herreklubspillere, trodsede den tætte
trafik på Helsingørmotorvejen Tirsdag
d. 15. September 2015, for i god tid, at
møde op til Royal Golf Klub på Amager.

Med et medlems nærmere kendskab til Klubben, blev
en ”Herretur” i sæsonstarten lagt ind sammen med
det øvrige årsprogram. Så vi kunne glæde os til denne
dag. At spille golf på en mesterskabsbane.

Søndag den 26/4 afholdt vi en sponsor turnering
for sidste års sponsorer, det var en stor succes
og vil blive gentaget i 2016. I den anledning vil
vi gerne sige tak til alle vores sponsorer samt
Martin Norden for sit store arbejde med at skaffe
sponsorer Uden vores sponsorer og deres præmier, ville Herreklubben selv skulle til lommerne
(medlemmerne). Så endnu en stor tak. Det skulle
vise sig at Martin stort set havde fået dækket alle
vores spilledage med sponsorer.

Indimellem foregår det også andre ting, såsom vores
tur til Sverige den 13/6 på Landskrona Golf. Her spiller
vi golf, spiser frokost, spiser aftensmad, drikker lidt,
hygger os i hytterne og sover. Så står vi tidligt op søndag, spiller 18 huller , spiser frokost, deler præmier ud
(Henrik Dam) kører hjem, og ender i Nærum ca. 17.30
godt trætte.

B rækken blev spændende til det sidste, hele 6 personer kunne blande sig i toppen.
B Rækken: 1. Michael Rosenbæk 2. Martin Norden
3. Jeppe Hansen
C rækken: 1. Jens Mørup 2. Jan William 3. Jesper F.
Møller
Tillykke til alle præmietagerne

Hele historien kan ses på Nivå golf hjemmeside under
klub blad 2015-7.

Bagefter var baren åben, samt poker, roulette og blackjack .

Vi har i denne sæson spillet 2 matcher mod damerne.
Første gang spillede vi en blandet holdmatch. Anden
gang spillede vi vores årlige challengematch og det
blev knebent damerne der løb af med sejren, tillykke til
damerne. Nu har de håneretten 1 år frem.

Til sidst endnu en stor tak til alle vores sponsorer og
jeg håber vi får en rigtig god sæson 2016.

Sommerturneringen, Danfiber Open, blev spillet på
alle torsdage i juli måned. Det er en frivillig turnering
for Herreklub medlemmer, der har lyst og tid til at spille
i sommerperioden. Man kunne max deltage i 5 matcher, og de 2 bedste var tællende. Et ganske hyggeligt
arrangement i sommerperioden.
Vores en-dagstur til Royal Golf klub vil blive uddybet
andet sted i bladet af Erik Nielsen.
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Ser vi bort fra den nærliggende skydebane, var
det en fantastisk visuel oplevelse, hvor natur, de
moderne Ørestads bygninger, og de spektakulære golfhuller i harmoni, spillede godt sammen.
Jeg nød det. Baneguiden fortæller om det store
dyre- og fugleliv, der er. Bl.a. Musvåge, fiskeørn
og tårnfalk. Foruden på årstiden, et planteflora
uden lige.
Jeg fik rystet de 9 stregede huller af mig, og eftergav mig selv de 10 tabte bolde. Og var glad for,
at jeg spillede fra tee nr. 3 (57) og ikke fra tee nr. 7
(66). 250 meter til fairwaytræf. Kom igen. En dag,
når jeg bliver stor, vil jeg komme tilbage. Jeg fik

Den 30/4 var så vores 1’ste månedsafslutning,
hvor vi spillede 18 huller god golf, og bagefter afsluttede dagen med lidt god mad fra Restauranten, samt uddeling af præmier.
Det er sådan ca. hvordan 1 måned i Herreklubben foregår, vi spiller lidt god golf og hygger os
samtidig.

Jeg havde fundet min overmand. Den type bane, man
oplever i fjernsynet, der kan få voksne mænd til græde.
Jeg gik selv med to herrespillere, der magtede det.
Lige lange slag og pression. Og det var en fornøjelse at
se dem spille. Her følte de sig hjemme. Men banen var
lang. Og der var lidt afstand mellem nogle af hullerne.
Vi kunne måle godt 11 kilometer, og en tid på godt 5
timer.

i år var der i snit 56 personer tilmeldte til torsdags matcherne samt 95 medlemmer i Herreklubben, et flot
resultat vi kan være stolte af. Lad os bare fortsætte
denne trend.
Et gammelt ordsprog siger:
”Det gælder ikke om at vinde, men at prøve at undgå
at tabe.”
PBV
Jeppe Hansen

Vi havde ligesom læst mellem linierne, at
”de” var lidt finere end os. Dresscode og
sådan noget. Men deres gæstfrihed var
enorm. Vi startede med at slå gratis bolde ud
på den overdække udslagsbane. Alle dem vi
havde lyst til. Så tilbage til klubhuset, hvor
scorekort, pose med tee, pitchfork, markeringsmærke, blyant og baneguide blev udleveret. Poser med baneboller eller lidt sødere
morgenmad, lå parat sammen med kaffen.
Og de, der skulle ud til de yderste huller, fik
stillet buggys til rådighed. Så kunne vi vist
ikke tåle mere.
Så var barmhjertigheden også forbi. Vi fandt vore huller
med gunstart kl. 9.00. På flotte og tætklippede teesteder, der på en dårlig dag derhjemme kunne forveksles
med greens, slog vi ud. På denne bane hedder det ikke
rough, men hazarder. Og der var mange. De omkransede hvert et hul. Og slog du en bold derud, var den
væk. Den der siger, han ikke mistede en bold, er fuld
af løgn. Smalle fairways med toppet midte og bølger
som vaskebræt, tog imod din bold, hvis du var heldig
at lande der. Masser af bunkers beskyttede greens, og
den aldrig plane bund bestemte ubetinget, hvor bolden
skulle trille. Du bestemte ikke selv.

trods alt 20 point.
Vi sluttede med en velfortjent øl, og efter afleverede
scorekort, kunne vi sætte os til bords, hvor en veldækket buffet ventede os. Så var det præmieoverrækkelse.
Dagens 2ér var (og alene) Michael Fynbo Jensen
Bedste vinder i A rækken med 33 point, Benn Landin
Bedste vinder i B rækken med 31 point, Claus Mathiasen
Jeg sov godt den nat.
Erik Nielsen
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Juleturnering på Toftegårdbanen 22/11

Tak for 2015 fra bladudvalget.

Nyt fra Begynderudvalget:

I bladudvalget vil vi gerne sige tak for den sæsonen 2015.
Vi startede eller rettere genoptog udgivelsen af et klubblad i 2014 efter en pause. Der manglede ligesom noget
information til vores medlemmer, hvilket også klart fremgik af de svar vi fik fra ”Golfspiller i centrum”.

Nu er 2015 ved at gå på hæld, og Begynderudvalget har afholdt deres sidste turnering
i 2015. Den blev gennemført lørdag den 3.
oktober. Turneringen var samtidig årsafslutning for Toftegaardpokalen. Allerød Vin var her
sponsor, og der skal lyde et stort tak, for at
de ville sponsorere præmier, således at alle
kunne få en dejlig dag. Der var 49 deltagere,
hvilket er tæt på det maksimale, man kan
sende ud på Toftegaardbanen i en gunstart.

Golfspiller i centrum er det værktøj vi benytter os af når vi
skal sammenligne os med vores naboklubber. Resultatet
fra ”Golfspiller i centrum” dannes på baggrund af svar fra
egne og fra green fee gæster.
Vi vil gerne takke for alle de indlæg, vi har fået tilsendt og
alle de gode billeder ligeså. Det er jo således at dersom
vi ikke havde jer til at skrive om turneringer, fester, sjove
dagligdages ting, forskellige turer og resultater samt information fra klub og center, var der ikke noget blad, så det
er vi meget glade for.
Vi har i 2015 arbejdet med et lidt andet design og nyt format som dette blad er et udtryk for. Vi syntes selv at det
giver et lidt mere spændende blad og vi håber det falder i
god jord.
På bladudvalgets vegne vil jeg gerne takke for en god
sæson og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Peter Lindstrøm

D

a denne turnering blev sat op, var
ingen klar over Kong Vinters skjulte
dagsorden. 44 deltagere havde meldt
sig til arrangementet, hvor turneringen skulle afsluttes med en god julebuffet i
restauranten. Som dagene nærmede sig, blev
der varslet om første kommende sne i efteråret. Og den kom. Søndag morgen, måtte dagens turneringsledere ty til plan B. En mail fortalte deltagerne, at dagens konkurrencer ville
holdes indenfor, i en mere selskabelig form.
Og forinden gå en tur rundt på Toftegård, og
nyde den nyfaldne sne, og hinandens selskab.
At frokosten var fremrykket til kl. 12.00.
En lille skare på 12 medlemmer, der havde trodset de glatte veje frem til klubhuset, begav sig
ud i vintervejret. Med dybe skridt blev hullerne
passeret, og banen lod sig se i en vinterdragt,
der betog hver eneste. Der blev snakket, lavet
”engle” i sneen, og bygget snemænd undervejs. Vor normale ”Skt. Bernhardshund” i form
af omkørende varm kakao med godt tilbehør,
blev erstattet af et ”pitstop” på parkeringspladsen.
Alle bekom det vel, og den lille skare kunne
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ryste sneen af sig, inden de kommende konkurrencer indendørs.
En status viste 10 afbud grundet det meget
sne, og andre havde taget mod tilbuddet, om
først at deltage til frokosten. Shoppens gulv
blev lavet om til en bane, hvor et begrænset
areal udgjorde fairway. Og her blev længste
drive og tættes flaget udført efter reducerede
ændringer. Og efterhånden dukkede frokostgæsterne op og deltog i turneringen.
Trods den meget sne, kunne 25 glade golfere
sætte sig til bords, og nyde en rigtig lækker
julebuffet, som tilfredsstillede enhver gane.
Selv de 2 store fade med ris a´la mande, indfriede mandelgaver. Der blev overrakt præmier
for formiddagens indsats, og de 5 præmier for
bedste placeringer, blev der trukket lod om.
En dejlig dag, hvor der blev snakket og hygget
godt ved bordene. Nogle gik hjem, og andre
fandt de dybe stole i restauranten. Anette og
jeg kunne se tilbage på en anderledes, men
bestemt ikke kedeligere dag.

Generelt vurderer Begynderudvalget, at Toftegaardpokalen igen i år har været en succes,
og den vil fortsætte i 2016 på samme måde,
som den blev afholdt i 2015.
I 2016 starter Toftegaardpokalen lørdag den 2.
april med en gunstart. Derefter vil Toftegaardpokalen blive gennemført hver første tirsdag i
måneden med løbende start fra kl. 17.
For yderligere info se i Golfbox.
Begynderudvalget vil benytte lejligheden til at
ønske alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Vi glæder os til at se jer alle i Nivå i 2016.

Erfaringer fra årets banekontrol
Ved medlemsmødet 6/12 blev der snakket om banekontrollen. Der var flere forslag til forbedringer. Bl.a.
blev nedenstående diskuteret:
• Udbygge korpset med medlemmer, der kan tage
en hurtig runde, før eller efter de selv har spillet.
• Udvide starterfunktionen, så det sikres, at der
holdes den nødvendige afstand mellem boldene.
• Have en regel om, at der ikke må slås ud fra
1.tee, før bolden foran har slået op mod greenen.
• Give mulighed for at sætte bolde sammen, som
ikke er 4.bolde. Alternativt orientere om, at
der ikke lukkes igennem, hvis der er mange på
banen.
• Orientere brugere af buggies om deres forpligtigelse til at vise hensyn til foran gående spillere.

Efter en gennemgang af de observationer der er
gjort i løbet af de knap 4 måneder, der er gået, kan
vi se, at det, der oftest er observeret, er manglende
bagmærke. Vi skal huske på, at det er vores eget
ansvar som spillere at sikre, vi har fået hentet det i
shoppen, hvis det ikke er udleveret ved generalforsamlingen. Ligeledes er det vigtigt at vi husker at
få vores tid registreret i golfbox, inden vi går ud på
banen.
Jeg vil samtidig benytte lejlighed til at takke alle der
har være med til at få startet banekontrollen op her i
2015. Jeg håber at vi får en kort vinter, og snart kan
ses ude på banen igen.
Skulle du have lyst til at være med næste år, så
send mig en mail.
Bent Louis Nielsen / Bentlouis1@live.dk
Ansvarlig for banekontrollen

Jeg havde også taget kameraet med.
Erik Nielsen
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Regionsgolfen 2015

En tur for de frivillige på Løvbjergård
Søndag den 11. Oktober 2015

S

å er endnu en golfsæson i regionsgolfen
slut, og det er nu at vi skal til at sætte
hold til næste års udfordringer. Året 2015
blev ikke det bedste resultatmæssigt,
men der var mange nye ansigter på regionsholdene, og det er jo positivt, at så mange alligevel
syntes, at det er sjovt at spille golf på andre baner og møde nye mennesker.
A: Holdet var desværre plaget af mange afbud til
kampene, så vi måtte i sidste øjeblik finde spillere andre steder fra – hvilket ikke var optimalt.
Holdet endte sidst i puljen.
Holdkaptajn: Anne Seierø
Håber, at hun vil tage kampen op igen næste år
B: Holdet vandt deres pulje og var super godt og give den gas på golfbanen. Holdet endte med
spillende i alle kampe. Måtte desværre se sig en 3. plads i puljen.
Holdkaptajn: Lene Laursen
slået af
Hjortespring i kvartfinalen 6-5.
Veteran C: Her kom holdet til kort og måtte se
Holdkaptajn: Søren Salsby
sig som sidst i puljen – er sikker på at Christian
C: Holdet blev nr. 2 i deres pulje og gik desværre Jensen og holdet er klar til at kæmpe igen til næste år, og der er masser af plads til nye spillere.
ikke videre.
Holdkaptajn: Christian Jensen
Holdkaptajn: Bjarne Hansen

Til næste år har vi tilmeldt flere hold, bl.a. har vi
nu et ekstra hold i Senior rækken, og her forventer jeg at Søren Salsby vil gøre alt for at holdet
skal gå videre i puljespillet. Vi har derudover også
tilmeldt et hold i Super Veteran, hvilket betyder
at man nu skal være over 70 år for at spille på
holdet, så hvis der er nogen der er friske på en
Senior Holdet: Her er det alderen der sætter
holdkaptajn rolle på det hold, så må de meget
grænsen for hvornår man kan spille, og Senior
gerne melde sig hos mig.
holdet har haft samme udfordring som A og B
holdet – at der er en mangel på damespillere, Hvis der er nogen der mener, at de kan gøre en
der har lyst til at spille mod de lidt lavere hcp. forskel på et af holdene og meget gerne vil hjælspillere fra de andre klubber. Holdet blev nr. 2 i pe til så send en mail eller ring til undertegnede.
puljen og var lige ved at gå videre.
Vi regner med, at holde et info møde i det nye
Holdkaptajn: Hans Peter Broberg.
år for alle der har lyst til at høre om regionsgolf,
D: Holdet havde en del nye spillere og blandt andet var holdkaptajnen ny. De formåede dog at
blive nr. 2 i deres pulje, og alle har givet udtryk
for, at det har været en positiv oplevelse at spille
regionsgolf.
Holdkaptajn: Torben Randrup

Veteran B: Her er det igen alderen, der har en
afgørende betydning, og Old Tigers bestemmer
helt selv hvordan de vil stille op på de respektive
hold. Blev nr. 3 i puljen.
Holdkaptajn: Erik Burmann

ligesom jeg planlægger, at holdkaptajnerne mødes så tidligt som muligt i det nye år, for planlæggelse af regionsgolfen 2016.

Veteran C: Ny holdkaptajn Lene Laursen – kom
lidt sent til og men har fået det til at fungere.

Regionsgolfkoordinator Nivå
Tlf. 5192 6970 • Mail: aseiero@hotmail.com
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Glædelig jul og godt Nytår
Anne Seierø

M

åske er det kun de færreste der tænker på, at ud over de lønnede jobs i de
centerrelaterede opgaver, er der ca.
80 medlemmer fra Nivå Golf Klub, der
gør et stykke ulønnet og frivilligt arbejde i løbet af
året. Nogle med få og faste opgaver, andre med
gennemgående gøremål i udvalg, klub i klubben,
bestyrelse og trivsel for vore nye medlemmer. Alle
disse frivillige hjælpere bliver som tak, inviteret til
en sammenkomst sidst på året. Og det var så denne dag, hvor ca. halvdelen kunne glæde sig til dette
solbeskinnede tiltag.
Turneringen var sat op som en foursome, hvor to
hold i samme bold, kunne gøre følge banen rundt.
Begge slår ud, og vælger bedste bolds placering.
Derefter slås på skift til bolden, startende med
modsatte spiller af valgte bold. Dette er et gentlemenspil, hvor temperament og selvbeherskelse
kommer på prøve. For ens tanker om medspilleren, kan hurtig blive vendt mod en selv.
Kl. 9.00 var der gunstart, hvor banen emmede af
flittige greenkeepers forarbejde. Flotte fairways,
lynhurtige greens, og nyrevne bunkers. Alle forberedelser var gjort, for at give os den bedste oplevelse. Træerne var begyndt at skifte til efterårstøj,
men ellers var alt som en lokkende sommermorgen. Udfordringerne var de samme, og det gode
humør smittede af på hverandre. Denne lidt hurtigere turneringsform, førte en 4 bold rundt på 3½
time.
Man gør sig sine tanker om point og slag, mens
man går på runden. Hvor meget skal der til, og
hvad bliver bedste score? Det får man delvist be-

kræftet på terrassen, hvor holdene et efter et, vender tilbage for at gøre deres resultat op. Det gode
vejr havde allerede på de sidste huller, mindet en
om de kolde drikke restauranten kunne byde på.
Og her sad vi så i flok, og ventede på resultater, og
den sidste forberedelse i det travle køkken. Hvor
vil mange missunde os den udsigt vi har ud over
hullerne.
Hans Peter, der var ansvarlig turneringsleder for
dagen, kunne med et smørret smil om munden,
fortælle om dagens formåen. Da det altid er bedste
spillere der bliver honoreret, må denne dag vise sig
socialt anderledes. Og på den måde blev sidste 5
holdt forvist til præmierækken, som frembragte lidt
morskab. Og for retfærdighedens skyld, blev bedste hold også præmieret. Og så var maden blevet
klar.
En buffet, der var blevet kræset godt om, satte
vor sultne mave på prøve. Først det lille tallerken
hvor rødspættefilet, rejesalat og gravad laks fristede. Bagefter de lune retter og til sidst lidt blandet
ost. Alt serveret med dejlig håndværkerbrød. Vor
næstformand, Torben Randrup, tog ordet midt i arrangementet, og takkede de frivillige for det store
arbejde gennem året, og fortalte om nye tiltag, der
efterhånden var blevet godt indarbejdet. Med en
god oplevelse på Nivå Golf Klub, kunne hver i sær
fortsætte hjemme på sofaen, som man hørte, med
fodbold, håndbold, formel 1 og andet. Man skulle
tro alle havde fået nok af sport denne dag.
Tak for en dejlig dag med utrolige dejlige mennesker.
Erik Nielsen

15

Lidt fra Baneudvalgsformanden
Her kort om hvilke tiltag der er på banen hen Udvidelse af gult teested på hul 3. Dette for at
kunne fordele slid mere, da dette er et af de teeover vinteren.

Baneudvalg / greenkeeperne
Det er vigtigt at understrege at alle arbejder er
meget afhængigt af vejeret. Oprensning af søer
og andre arbejder tæt på søerne, er betinget af at
der skal komme frost i en periode. For at maskiner
kan komme tæt på søbredden, uden at øderlægger terrænet.
Oprensning af søerne på hul 7 og 9 og tilretning
af kanter omkring søerne. Dette for at kunne afskaffe lokalregler som er gældende for spil af hul
7 og 9. Den har hen over sæsonen givet anledning
til lidt misforståelser.

steder der er hårdt udsat grundet ca. 90% slå ud
med jern.
Tilretning af og omkring stier, flere steder på banen. Målet er at reducerer spredning af mindre
sten ud i græsset, som skader græsslåningsmaskinerne.
Generelt vedligehold af dræn, vandingsanlæg og
andre dele, samt oprensning af brønde mm.

Regel og etikette

Vi vil i 2016 gøre noget for at styrke den enkelte
spilleres viden om regler. Hvis man kan reglerne
så er de jævnligt til gunst for den enkelte spiller.
Hængepil ved bro over å på hul 7 er fjernet. Det- Hvorfor vi vil opstarte ”Gå til regler”. Hvordan det
te for at begrænse opfyld af søen med blade fra helt vil ske, kommer der mere om senere.
træet.
Med venlig hilsen
Fældning af syge træer, samt tilskæring af enkelte Lars-Kristian Sode
træer bl.a. ved åen på hul 3.
Cedervænget 11 3. tv., 2930 Virum
Priv. & Arb.: 4176 0314
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Nyt fra Jubilæumsudvalget

marts måned 2016 er det 20 år siden, Nivå Golfklub blev etableret. Bestyrelsen har besluttet at
udskyde afholdelsen af jubilæet til uge 26 (27/616 – 3/7-16), hvor alle baner på golfanlægget er
åbne, og der er rigtig god chance for herligt sommervejr.

Det er allerede besluttet, at klubber i klubbernes
faste spilledage suspenderes i jubilæumsugen for
at give plads for turneringer på tværs af hele medlemskredsen.

Klubbens bredt sammensatte jubilæumsudvalg er
i samarbejde med Centret allerede i gang med at
planlægge de mange aktiviteter, der vil foregå i løbet af jubilæumsugen.

Der vil blive lagt op til et brag af en jubilæumsfest med afholdelse lørdag den 2. juli 2016. Sæt
allerede nu et stort kryds i kalenderen, så du kan
deltage i festen. Jubilæumsudvalget leder lige nu
efter et telt, der er stort nok til at rumme alle de
mange medlemmer, der forhåbentlig vil deltage i
festen. Ligesom der også skal være plads til det
12 mands store orkester, der i god tid er engageret til at underholde og spille op til dans.

Der planlægges forskellige turneringer i løbet af
ugen. Åbne turneringer, parturneringer, jubilæumsturnering, begynder/erfarne turnering og turneringer på Toftegård og Par-3 banen. Mulighederne er mange, og udbuddet vil formentlig kunne
tilfredsstille alle medlemmer, så de får mulighed Torben Randrup
for at spille en masse golf i løbet af ugen.

F

Fastholdelsesudvalgets initiativer

astholdelsesudvalget har i udvalgets 2. sæson arrangeret forskellige turneringer, hvor
et større antal er foregået som supplement
til toftegårdspokalen hver anden tirsdag i
løbet af sæsonen. Ud over disse turneringer er
der afholdt to 9-hullers matcher på Løvbjerggård,
hvor medlemmer der normalt kun spiller på Toftegård, har fået lejlighed til at prøve kræfter med
”den store bane”. Alle turneringer har haft et stort
og tilfredsstillende antal deltagere, der udtrykker
stor tilfredshed med turneringsformen. Mange af
deltagerne har ligeledes fortalt, at turneringerne
er en rigtig god indgangsvinkel til at lære andre
spillere at kende og dermed også at have flere at
spille sammen med. Deltagerne er som oftest nyere medlemmer af klubben, men også mere etablerede spillere melder sig til turneringerne for at
være behjælpelige overfor nye spillere.
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Ud over turneringer vil der komme tilbud om både
dag- og aftenarrangementer i løbet af ugen.

Det er hensigten, at turneringerne vil fortsætte
i næste sæson. Indtil da, vil der forsøgsvis blive
afholdt vinterturneringer for nyere medlemmer
en lørdag/søndag i månederne januar, februar og
marts. Nærmere vil fremgå af nyhedsbreve og
Golfbox.
Fastholdelsesudvalget har afholdt flere informationsmøder for nogle af de mange nye medlemmer
af Nivå Golfklub. Nye medlemmer, der endnu ikke
har fået tilbuddet om informationsmøde, vil blive
indkaldt til møde inden den nye sæson for alvor
går i gang.
Ved møderne bliver der bl.a. orientret om klubbens
struktur, turneringer og andre aktiviteter, ligesom
klubber i klubberne orienterer om deres aktiviteter
og mulighed for medlemskab.
Torben Randrup
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Fantastisk bankospil med overskud til 20 års jubilæet
Arrangeret af Dameklubben - Søndag d. 15. november 2015

En stor oplevelse at være ny i Old Tigers

J

eg har ofte i mit liv været ude for at komme med
i nye grupper både arbejdsmæssigt og privat.
Nogle gange er det ikke så nemt at komme rigtigt ind i en gruppe, og at føle, at man hører til.

Jeg har i flere år taget tilløb til at melde mig ind i Old
Tigers, selv om jeg først startede på at spille golf, da
jeg blev 60. Så i alle 9 år, jeg har været medlem i NGK,
kunne jeg også have været med i OT. At det først blev
i 2015 skyldtes to ting. Jeg oplevede medlemmerne
som meget sammenspiste, og jeg syntes ikke, jeg
havde tid til at spille golf to dage om ugen.

S

om noget nyt, var bankospillet arrangeret på
en søndag eftermiddag. Ville deltagerne starte med frokost forinden, var der mulighed for
tilmelding til restaurantens julebuffet, hvor
flere af julens lækkerier var på bordet. Måske var det
søndagen, eller andre tilfældigheder, der reducerede
deltagerantallet til 75, mod godt 100 sidste år, men
stemning og hygge ved bordene manglede ikke. Der
kunne forinden købes plader og lodder til en overflod
af præmier til det amerikanske lotteri. ”Dameklubben”
havde igen overgået sig selv, med præmier fra en lang
række sponsorer.

Raske damer stod parate til at kontrollere pladerne, når
der blev råbt ”banko”. Flot gevinst til vinderen og præmier til naboerne. Der skulle afvikles 10 spil, og efter
de første 5 var der pause. Og det skete i gen i år. Der
er altid nogle, der er kommet af sted med lidt mere
held en andre. Nogle borde var som forhekset, og tiltrak mange gevinster. Til stor morskab for nogle og lidt
misundelse for andre. Så kom de sidste 5 spil i gang,
og stilheden bredte sig atter. For dem der ikke have
vundet, var håbet nu knyttet til lotteriet. Og der var rigtig mange præmier. Og igen var skuffelse og glæde
mødt op side om side.

Men, jeg tog mig så sammen og meldte mig ind i foråret. Det er noget af det mest positive, jeg har oplevet. Turneringsformen mandag og torsdag, hvor flittige
bestyrelsesmedlemmer laver det store arbejde med
at sætte hold, betød, at jeg i løbet af meget få uger
fik spillet med rigtig mange forskellige medlemmer af
begge køn.
Og alle ”gamle” medlemmer gjorde meget for at få
mig med ind i kredsen. Så meget, så jeg efter kort tid
følte mig som et etableret medlem at Old Tigers.
Og månedsturneringerne med den afsluttende frokost,
er virkelig hyggelige, og man får dels snakket med de

tre andre på holdet og det hold, man deler bord med.
En stor tak til bestyrelsesmedlemmerne fra et nyt
medlem, som har nydt 2015 sæsonen i fulde drag. Og
jeg har fået spillet meget mere golf, end jeg ellers ville
have gjort. Så til alle M’ere over 60 og K’ere over 55
– kom og vær med. Så får i en ekstra dimension i medlemsskabet i Nivå Golf Klub. I behøver ikke at vente, til
I bliver 70.
Lars Kristensen - 2036

Fakta om Old Tigers

Julemødet 6/12

D

er arrangeres golfrunder mandag og
torsdag, hvor det tilstræbes, at boldene
mixes med damer og herrer
og spillere med forskelligt
spillehandicap.
Der tilbydes fællestræning
med Robin om onsdagen i sommerhalvåret

Godt forsynet med plader, lodder og drikkevarer, sad
alle med afventende blikke mod eftermiddagens opråber, vor formand Thorkild Bang. Hanne Sattrup, dameklubbens formand, startede med at byde velkommen
og takkede de fremmødte, samt bankospillets sponsorer. Satte os ind i reglerne om eventuel lodtrækning.
Og så kunne spillet begynde. Fra larm til stilhed og
klamme håndflader, blev de små grønne brikker lagt
på de opråbte numre. Først en række, så to og til sidst
hele pladen.
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Hanne kunne med en god fornemmelse og glæde,
sige tak for en dejlig eftermiddag og for et godt og
gennemført arrangement, hvor formålet foruden den
altid gode stemning ved deres sammenkomster, var at
samle penge ind til en aktivitet i klubben. Denne gang
til klubbens 20 års jubilæum næste år. Et flot overskud
på ca. kr. 10.000 bliver en god begyndelse til festen.
Flot indsats. Jeg var selv med, men vandt intet. Men
jeg skal med til næste år igen.
Erik Nielsen

Første mandag i hver måned fra april til november arrangeres en turnering med gunstart og efterfølgende
fælles spisning og præmieoverrækkelse.
Herudover arrangeres ture til baner i udlandet. Old Tigers har de senere år arrangeret golfture til Polen om
foråret og til Sverige om efteråret.
Medlemmer af Nivå Golf Klub kan optages som medlemmer af Old Tigers, når de er fyldt 55 år for damer,
henholdsvis fyldt 60 år for herrer.
Old Tigers har p.t. 149 medlemmer.

I

gen i år holdt Nivå Golf Klub sit traditionelle julemøde med glögg og æbleskiver. Ca. 60 medlemmer var
mødt frem for at ønske hinanden en glædelig jul. Alle
havde en hyggelig eftermiddag med lidt information
om året der gik, og der var mange gode synpunkter
om, hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe hinanden
til at få en god oplevelse på banen. Mange af synspunkterne relaterede sig til god golf-etik og forståelse
af regler. Formanden kunne derfor love, og der i løbet
af vinteren vil blive udbudt kurser/orienteringsaftener
med golfregler og -etik.
Thorkild Bang
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