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ommeren går på hæld og aftnerne bliver
korte. Desværre blev det ikke den strålende
golfsommer, vi havde håbet. Det kan ses på
vores belægningsstatistik, hvor der er spillet
væsentlig færre runder, end normalt - faktisk 15-20
% færre. Til gengæld står vores bane i en utrolig
flot stand. Tak til vores greenkeepere for det.
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Vi har netop overstået klubmesterskaberne, hvor
rigtig mange af klubbens medlemmer deltog. Som
det kan ses andetsteds i bladet, var det Frederik
Birk Topgaard, som vandt - i øvrigt en dobbeltsejr,
idet han også vandt juniorturneringen. Alexander
Birk Topgaard blev nr 2. i juniorkonkurrencen,
men blev til gengæld en suveræn årgangsmester i
DGU’s AON-turnering for juniorer. Et stort tillykke
til klubbens nye generation.

Kontakt

Klubber i NGK

Nivå Golf Klub

Herreklubben

Formand:
Thorkild Bang
Tlf. 6043 4310
formand@nivaagk.dk

Nivå Golf Center

Direktør:
Ulrik Finnemann
Tlf. 4914 8888
uf@nivaagolf.dk

Nivå Golf Restaurant

Restaurationschef:
Dorthe Landstrøm
Tlf. 4914 8889
restaurant@nivaagolf.dk

Golfakademiet

Head Pro
Robin Lundskær
Tlf. 4084 7386
robin@nivaagolf.dk

Formand:
Anders Bregninge
Tlf. 4026 6531
Herreklubben@nivaagk.dk

Dameklubben

Formand:
Hanne Sattrup
Tlf. 2660 1144
hanne.sattrup@comxnet.dk

Eliteafdelingen

Formand
Michael Meyer
Tlf: 6043 4304
elite@nivaagk.dk

Bestyrelsen har nu lagt sidste hånd på vores nye
udvalgsstruktur, men vi kom desværre ikke helt i
mål, idet det ikke er lykkedes at finde nogen til at
stå i spidsen for hverken sportsudvalget (som overbygning til elite, junior og regions) eller junior-underudvalget. Jeg vil derfor opfordre til, at alle, som
på én eller anden måde har kontakt til vores hold
og/eller juniorer, overvejer, om ikke man har tid
og lyst til at give en hånd med. Det er vores ambition, at der skal skabes et godt junior/elite miljø,
som kan tiltrække og fastholde dygtige unge golfspillere - ikke for at Nivå Golf Klub nødvendigvis
skal i elitedivisionen, men for at vi kan til byde de
bedste spillere, at de kan konkurrere på et niveau,
som lever op til deres ambitioner.
Thorkild Bang
Formand

Nivå Old Tigers

Formand:
Vagn Ludvigsen
vbludvigsen@webspeed.dk
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Stort tillykke til Kristian Gydesen

D

en 21. juli tog vi sammen med 100 andre danskere - heraf 4 golfere til Special Olympics World Summer Games, Los
Angeles 2015.

Kære medlemmer

S

Efter en lang og besværlig rejse kom vi til
Solvang, hvor vi skulle vænne os til tidsforskellen. Solvang havde arrangeret forskellige events
- blandt andet en stor grill
aften med opvisning og
afprøvning af både Square
Dance og nogle Indianske
Danse.
Herefter gik turen til
LA, hvor vi 2 dage i træk
stillede med os alle 5 på
banerne Wilson Golf Course og Harding Golf Course,
der selv i den varme sol
fremstod grønne og friske.
Turneringen bestod af en prøverunde efterfulgt af 2 runder, hvorefter spillerne blev inddelt i divisioner i forhold til deres resultater.
Her efter blev der spillet 2 runder alle 4 runder (slag spil max 10 slag) var tællende og
Kristian blev en flot nr. 1 og fik en flot Guld
medalje.

ommeren har desværre forladt os og vi
er på vej ind i sidste del af en alt i alt
god sæson. Vejrmæssigt har første halvår været nedslående, men det indtil nu
flotte sensommervejr, har været fantastisk for golfspillet og banen fremstår netop nu
allerbedst – så skynd jer ud og nyd golfspillets
lyksaligheder.

Vores Foresome Anders B.
Nielsen og Søren Dixgaard
fik Sølv medaljer.
Vores 9 huller-spiller Carsten Hansen fik en 4.
plads.
Husk at følge Kristian på TV 2 her i efteråret.
TV2 har produceret 6 udsendelser (”Den store
Guldmedalje”) med fem danske deltagere i
SOWSG LA2015, hvor Kristian er en af stjernerne.
Bent Rasmussen
Leder for golf spillerne

Eliteholdet 2015
Vi har de sidste par år ikke haft det held og
den dygtighed, som man skal bruge for at vinde hulspilsmatcher. Det resulterede i, at vi til
2015 sæsonen var rykket ned i kval rækken.
Vi havde i starten af året en snak med alle
spillere om, hvordan vi kunne gøre alle bedre
og optimere folks spil, så vi igen kunne begå
os. Alle har trænet meget hårdt på deres
sving, også på de kedelige dage på rangen
med regn og blæst. Vi har over året spillet 6
kampe mod forskellige modstandere, og vi gik
ubesejret igennem gruppespillet, og skulle
spille oprykningsspil på Københavns golfbane.
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Nyt fra Nivå Golf Center

Vi mødte alle spændte op tidligt om morgen
kl. 7.00, og alle var opsatte på at spille os op
i 4 division.
Der var 16 hold som skulle spille oprykningsspillet. De bedste 8 hold rykker op. Vi blev
nr.2, så vi rykkede op, og skal fra næste år
spille i 4 division.
En stor tak til alle spillerne som har ydet en
stor arbejds indsats, og vi har en stor tro
på at næste år, igen bliver en super år, for
Nivågolfs elitehold.

I løbet af sæsonen, har vi indtil nu fået mange
nye medlemmer i klubben, som vil dele spillets
glæder med os andre. Helt præcist drejer det
sig om 259 nye medlemmer, så vi nu er i alt
1085 medlemmer. De nye medlemmer repræsenterer alle typer medlemskaber, lige fra Par
3 medlemmer til almindelige fuldtidsmedlemmer. Vi ønsker naturligvis at beholde så mange
medlemmer som muligt til den nye sæson, men
vi ved, at vi naturligt vil modtage en del udmeldelser. Udmeldinger sker oftest på grund af
helbred, flytning o.l., men enkelte også pga.
et manglende social golfnetværk. Det sociale
netværk er et af golfspillets stærkeste redskaber, og rent faktisk synes jeg, at I klubmedlemmer gør et rigtig godt ”arbejde”. Arbejdet
sker igennem frivillige, klubbestyrelsen og helt
almindelige medlemmers imødekommenhed – så
et stort tak for indsatsen igennem hele året, der
gør fastholdelsen af nye og gamle medlemmer
så meget nemmere.
Inden udgangen af 2015 har vi forhåbentligt
passeret 1100 medlemmer, og man vil måske
spørge sig selv om hvor mange medlemmer banerne kan bære. Svaret herpå er, at vi sagtens
kan håndtere flere medlemmer, specielt hvis vi
sammenligner os med vores naboklubber. Kapacitetsmæssigt har vi fortsat ”masser” af plads,
selvom der selvfølgelig er perioder med spidsbelastninger, som gør at en spillet runde, fra tid til
anden, tager længere tid end godt er.

Når vi nu har fået 259 nye medlemmer år til
dato, er det vel fordi klubben og centeret gør
det rigtig godt? En så stor medlemstilgang, er
ikke noget mange klubber kan prale med. Det
er vel lidt for nemt selv at besvare spørgsmålet,
for helt upartisk vil svaret ikke være. Men det
til trods vil jeg gerne postulere, at jeres bestyrelse gør det rigtig godt og arbejder for jeres og
stedets bedste.
Om Centeret indsats er indgangsvinklen hele
tiden et ønske om at gøre det bedre. Vi har sat
mange ting i gang i løbet af året, men er langtfra færdige og principielt bliver vi aldrig helt
tilfredse. Vi ved at der er ting vi kan gøre bedre
og hurtigere. Vi vil f.eks. gerne have bænke
på alle huller, oversigtskilte på både dame- og
herretee, et servicehus efter hul 5, rive bunkerne oftere, en dagens ret hver dag i restauranten
osv. Forandringer tager imidlertid tid og koster
penge, men vi glemmer ikke vores indsatsmål,
men håber på forståelse for at vi ikke kan det
hele på én gang. Vores indsatsmål er i øvrigt
nøje afstemt og koordineret med både medlemmers og gæsters ønsker, som anskueliggøres
igennem ”Golfspiller i Centrum”. Jeg håber derfor fortsat at I tager jer tid til at udfylde svarskemaerne, når I modtager mail fra ”Golfspiller
i Centrum”.
Til sidst vil jeg gerne konstatere at det skønt at
være i en klub, hvor man altid hilser pænt på
hinanden. Det sker bestemt ikke i alle klubber,
men det at vi gør det hos os i Nivå Golf, er med
til at skabe klublivet og det vigtige sociale netværk. Jeg tror rent faktisk på, at det er vores
nøgle til fremtidig succes på alle fronter og kan
kun håbe på at den gode stemning fortsætter.
Med venlig hilsen
Ulrik Finnemann
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Nyt fra Dameklubben

S

ommeren kom, og der er blevet spillet
masse dejlig golf. Men nu hvor efteråret
er på vej og dagene bliver kortere, begynder vi fra d. 9. september at spille 9
huller, der ikke er tællende i forhold til handicap-regulering. Den 2. september skal der lige
spilles den sidste omgang eclectic, hvorfor vi er
nød til at spille 18 huller den dag. Vi håber at
vi får et skønt efterår, men der skal selvfølgelig
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stadig spilles golf uanset vejr og vind.
Juli måned bød på sommerturnering for de,
som var hjemme i varmen, og måneden blev
sluttet af med en hyggelig månedsturnering.
I august havde vi den årlige venindeturnering,
som blev spillet på en helt fantastisk sommerdag og i selskab med veninder fra forskellige
klubber. Efter runden var der dejlig middag og
alle havde en rigtig hyggelig dag. Matchens hovedsponsor var Golfexperten, og der var indlagt
præmier til både længste drive og nærmest
hullet.

træningen hos Robin hjælper. Det korte spil er
altid en udfordring, og der var mange der gav
udtryk for, at man burde spille banen meget
oftere for at få trænet chip og indspil meget
mere.
Spillet udløste dog ti birdies, så det var rigtig
flot. Månedens sponsor var Imedeen, med meget flotte præmier og mulighed for alle til at
få lavet en hudanalyse og få gode råd.

Månedsmatchen bød på den internationale
Pitch og Putt bane, hvor det kun er tilladt at
have tre jern med ud, hvoraf det ene er en
putter.

September måned var også tid for Challenge
turnering mod herreklubben, hvor damerne
selvfølgelig vandt håneretten efter en meget
våd runde golf, hvor alle kom ind forblæste og
våde. Stemningen var dog i top og frokosten
var både god og meget hyggelig.

Denne gang var der ingen med driver – længste hul var 90 meter, hvilket må indikere at

Vi fortsætter med at spille de to første onsdage i oktober, og den 14. oktober er der sponsor

på – og smykke-event, for dem som bliver hængende og hygger over en let anretning. Ulla
– sponsor, præsenterer sin flotte smykkekollektion, som nogle heldige vindere kan få ekstra
glæde af. Sæt tid af til en hyggelig aften efter
golfen.
Vi runder sæsonen af med Generalforsamling
d. 21. oktober kl. 19, hvor der bliver mulighed
for at komme med indput til bestyrelsen omkring nye såvel som gamle arrangementer. For
at vi kan styrke Nivå Damerne er det vigtigt, at
så mange som muligt møder op, og det er også
denne aften at årets vindere bliver kåret, og
de sidste præmier uddelt. Årets turnering er
sponseret af Din Bilrådgiver v. Martin Norden.
Nivå Damerne
bestyrelsen
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Sommerturnering og fest i Nivå Golf Klub • Lørdag d. 25. juli 2015

D

et var et festudvalg i tvivl, der ikke turde tro
på, at sidste års sommerfest kunne overgås, hvor sommervejret ville få mange til
at rejse. Men nej, det måtte vi komme til
skamme. Ved tilmeldingsfristen havde 84 medlemmer
meldt sig til turneringen, og 94 til festen om aftenen.
En utrolig deltagelse.

af Jan Svenningsen, blev gladelig modtaget af medlemmerne ved starterhuset. Det våde vejr fortsatte
en times tid, men blev erstattet af ophold, der til sidst
endte i en ren sommerdag. Undervejs kørte turneringsledelsen rundt med en kop te eller kaffe, som
blev modtaget med åbne arme. Godt fire timer efter
start, kom de første hold i mål.
Med en god time til festen, kunne medlemmerne
vælge at køre hjem og skifte, hvis det var muligt, eller
benytte sig af klubbens faciliteter. Kl. 18.45 var der stillet 2 store bowler sangria frem på terrassen, som blev
serveret i glas af vore søde piger fra restauranten, der i
aftenens spansk inspireret tema, var klædt ud i sort og
hvidt med tørklæde om skulder og rød blomst i håret. En dejlig entre til festen, vi kunne nyde udendørs,
mens solen varmede vore kroppe. Vi havde besluttet,
at præmieuddelingen skulle afvikles i det gode vejr.
Og vor sponsorer kunne overrække dejlige præmier
til de tre bedste hold. Dog var sponsorerne med på
det vindende hold, så deres præmier blev efterfølgende brugt til klappepræmier.

foregik på 1. sal. Her havde ledsagere til turneringens
golfere, så mulighed for at deltage. Vi skulle have været
i teltet i gården, men grundet den altid lidt overdrevne
vejrudsigt, blev der ikke taget chancer, så hellere fordelt i 2 lokaler med åben gang imellem, end at sidde i
et koldt gennemvådt telt.

For at få klubben til at deltage bredt, var medlemmer
fra Toftegård, og nye golfere med hcp. op til 54 inviteret med til turneringen, der på dagen blev spillet som
Texas Scramble, hvilke er en meget underholdende
og social måde at deltage på.

Med borde pyntet i spanske farver og plakater på væggene, lød den spanske musik fra højtalerne. Der blev
serveret tapas til forret, og den tog lidt af det store hul
i maven, der efterhånden var opstået. Efterfølgende
buffet med grillstegt kød og pølse, kartoffel og salater.
Og desserten kunne ikke blive mere sommerlig end is,
sorbet og friske jordbær. Og hvis nogle ville have kaffe,
kunne det også klares.

Regnen stod som en tåge over banen, da spilerne kl.
13.00 blev budt velkommen, og instrueret om turneringen. Vor sponsorer fra Live & Play, deltog selv i turneringen på hold med bl.a. vor formand, så de kunne
sludre lidt undervejs. En vand og energibar sponseret

Indledningsvis havde vor formand, Thorkild Bang,
budt velkommen til deltagerne og sponsorer, og ønskede alle en god og fornøjelig aften. Vore sponsorer,
Birgitte og Mogens Gloggengiehser fra Live & Play, fik
også tid til at fortælle om deres arbejde, med at arran-

Så kunne Hanne Sattrup kalde sammen, og sende
den ventende festklædte flok til festlighederne, som
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gerer ture til Spanien efter forskellige ønsker. Klappepræmier fra Meny, Rungsted Bytorv, blev der også tid
til at trække. Og dagens overraskelse var en sang fra
Bjørn Nitschke, som dækkede alle filurlighederne på
Løvbjerggårds 18 huller.
Mætte og feststemte overtog restauranten sidste del
af aftenen. Jukeboksens store højtalere havde allerede kaldt nogle gæster ned, og pludselig var dansegulv
og sofagruppen godt fyldt op. Med hver sine dansetrin
og egen dagsorden. Alle morede sig, og klokken 24.00
kunne der klappes og viftes med flag til et par golfere
med fødselsdag. Og lige pludselig var det søndag.
Turnering- og Festudvalget kunne glæde sig over et
godt arrangement. Jeg var med som fotograf.
Erik Nielsen
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Klubmesterskaber Nivå Golf Klub
i weekenden d. 29. og 30. august 2015

Klubmester i A rækken herrer blev
Frederik Birk Topgaard med 216 slag,
og klubmester i B rækken damer blev
Anne Voetmann Seierø med 171 slag,
grundet ingen damer deltog i A rækken.

Rækkernes resultater:
A række herrer:
Nr. 1. Frederik Birk Topgaard 216 slag,
nr. 2. Nicolas Riiber 217 slag, nr. 3. Robin B Lundskær 221 slag.

B rækken damer:
Nr. 1. Anne Voetmann Seirø 171 slag,
nr. 2. Helle Kjærgaard 178 slag, nr. 3.
Patrizia Martinelli 181 slag.

Regnbue over Toftegaard banen

B rækken herrer:
Nr. 1. Nicholas Garner 168 slag, nr. 2.
Jacob Birk Topgaard 169 slag, nr. 3.
Juno Jensen 171 slag.

C rækken damer:

I

nden første bold teer ud lørdag morgen, har turneringsledelsen været banen rundt, for at efterlade
en så perfekt bane som muligt til deltagerne. En
bane der af greenkeeperne, er sat optimalt op. En
bane hvor klubben skal spille sit klubmesterskab.
A rækken starter først, med lidt forsinkelse fra hvid
teested. Velvidende at samme 18 huller, skal spilles
en gang til senere på dagen. Altså 36 huller. Herefter
følger så B, C og D rækkerne, delt op i dame- og herrebolde. Juniorerne har ikke meldt sig til den åbne
række, men deltager individuelt i deres handicap. A
og B rækken spiller slagspil, mens C og D rækken spiller stableford.
126 medlemmer fordelt i omtalte rækker har meldt
sig, og bliver systematisk sat i gang af starterens kyndige hænder. Og kl. ca. 13.00 er alle sendt af sted.
I mellemtiden har de første i A rækken spillet første
runde færdig, og går til pause inden anden runde. Og
sådan fortsætter alle hold gennem dagens udfordringer, ikke kun banens men også egne dæmoner.
A rækken deltager med 17 medlemmer, B rækken med
39 fordelt mellem damer og herrer. C rækken med
34 medlemmer fordelt mellem damer og herrer. Og D
rækken med 34 medlemmer fordelt mellem damer og
herrer. Og som nævnt tidligere, ingen juniorer.

10

Men turneringen er ikke færdig for alle. Travle hænder omkring turneringsledelsen, har indberettet
scorekort, for at se hvem der har klaret cuttet, og
fortsætte søndag, og hvem der kun i år måtte nøjes
lørdagens runde. Et par medlemmer er blevet diskvalificeret undervejs, grundet forbytning af bolde, og
spiller næste hul med samme bold. Søndagens startlister er endelig lavet, og scorekort printet. Klar til
søndagen, hvor respektive klubmestre skal findes.
Søndag morgen starter med D rækken bestående af
10 herrer og 9 damer. C rækken med 10 herrer og 6
damer. B rækken med 9 herrer og 5 damer. Og sluttelig med A rækken, hvor feltet er reduceret til 10 herrer. I alt 59 til start. De ellers truende regnbyger, er
erstattes af en varm sensommerdag. Hvilken kulisse.
Ved middagstid dukker de første i D rækken op, og
som perler på snor bliver 18. green passeret, og scorekortene afleveret. Nu ventes der på A rækken, som
tæller 3 bolde. Og forløsningen sker. Det bliver afgjort på sidste hul. Nu venter alle bare spændt.
Så er tiden kommet til weekendens resultater. Klubbens hulspilturnering, som tidligere var afviklet, bliver på samme dag præmieret med pokal til vinderen.
I år: Tonny Christensen.

Nr. 1. Hanne Sattrup 72 point, nr. 2.
Anne Marie Anker 69 point, nr. 3. Birgit
Stendel 67 point.

C rækken herrer:
Nr. 1. Jens Mørup 73 point, nr. 2. Jesper Fischer-Møller 73 point, nr. 3. Dan
Schrøder 69 point.

D rækken damer:
Nr. 1. Sanne Westergaard 76 point, nr.
2. Nina Iben Mathiasen 68 point, nr. 3.
Tove Møller 64 point.

D rækken herrer:
Nr. 1. Kjeld Christiansen 73 point,
Jacob Duch-Pedersen 64 point, nr. 3.
Carsten Bastholm 60 point.

Juniorrækken:

Golftræning på Robins GolfAkademi:
Så er efteråret gået i gang på Robins GolfAkademi.
Vi har til træningerne købt en Tackmann, som er en radar, som fortæller, hvad bolden gør, lige når den rammes. Dette trænings redskab, skal være med til at gøre
det nemmere, for dig at forstå hvordan du skal træne, for at bliver en gladere og
bedre golfspiller.
Er du en af dem, som ikke føler at du får nok ud af din golf, så skriv os en mail, eller
ring og lad os sammen finde lige netop det trænings program som passer dig.
Enkelt lektioner:
Man kan booke 20/40 eller 60 min. af gangen, og bookes på www.robinsgolfakademi.dk
Du er altid velkommen til at kontakte Robin på mail: robin@nivaagolf.dk eller på
tlf.: 40 84 73 86
Vi håber at se en masse af vores medlemmer på rangen så i kan bliver endnu bedre.
Går du allerede med tanker om at blive klar til 2016 sæsonen, så tilbyder vi igen
indendørs træning i Indoorgolf i Kokkedal. Ring eller skriv hvis du har ønsker om
dette.
Med venlig hilsen
Robin B. Lundskær og Nicolas Riiber

Frederik Birk Topgaard 216 slag.
Et klubmesterskab med stor opbakning
og vel udført af turneringsledelsen.
Vejrguderne holdt hvad de havde lovet, og alle kunne se tilbage på en hyggelig weekend på golfbanen.
En fornøjelse at deltage i.

Robins GolfAkademi, Løvbjerggårdsvej 1, 2980 Kokkedal Tlf.: 40 84 73 86,
E-mail: robin@nivaagolf.dk, Hjemmeside: www.robinsgolfakademi.dk
Postadresse: Hestkøb Vænge 75, 3460 Birkerød

Erik Nielsen
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Banekontrol/baneservice i Nivå Golfklub

Mentorordning

Junior afdelingen 2015

Vi har tidligere via “golfspilleren i centrum” fået en god tilbagemelding omkring interesse for at være “mentor” for
nye medlemmer i Nivå Golfklub. Ved en
efterfølgende opfølgning til de enkelte
medlemmer der havde givet tilsagn, har
det ikke været muligt at få dette bekræftet.

Der har i løbet af året, været træning for junior
spillerne. Der er oprettet forskellige hold, så de unge
træner sammen med nogle som ca. er på samme niveau og alder. 2 gange om ugen er der fællestræning,
hvor alle for de forskellige hold træner sammen,
hvor der laves en masse sjov og konkurrencer, så alle
spillerne lærer hinanden at kende.

Vi vælger derfor at stoppe projektet for
i år, og forsøger at starte op igen ved
sæsonstarten 2016.
Bent Louis Nielsen

S

ikke har hentet dit bagmærke, eller det på
anden måde er blevet borte eller gået i stykker, så henvend dig i shoppen og få det klaret.
De laver hurtigt et ny mærke til dig.

I starten af juli måned startede vi med 6 medlemmer til banekontrollen, med det formål,
at finde det rette niveau omkring omfang af
kontrol, samt tider for gennemførsel af kontrollen. For os der kører kontrollen har det
været en meget positiv oplevelse at komme
rundt på alle banerne, og møde både vores
egne medlemmer og greenfee spillere fra andre klubber.

Husk at I altid skal være registreret og bekræftet i Golfbox før I går ud på banen. Ellers
risikerer vi at tiden bliver solgt “igen”, og der
opstår kø på banen. En bekræftet registrering
er den eneste måde vi kan se hvor belagt banen er på et givet tidspunkt. Vi vil fremadrettet, når banen er tæt belagt, forsøge at
sætte en starter på ved hul 1. Dette gøres for
at sikre at I går ud til den bestilte tid, så vi
får den planlagte afstand mellem de enkelte
bolde. Husk at komme i god tid, og ikke starte
før den reserverede tid.

Her i opstarten har vi primært kontrolleret spilleretten for den enkelte spiller, dvs.
kontrolleret bagmærke eller greenfee billet,
samt om I har husket at få en pitch fork med
i lommen. Vi vil løbende køre kampagner på
forskellige indsatsområder, eks. rivning af
bunkers, renholdelse af teesteder, lægge turf
på plads, osv.
Desværre er der mange af jer som endnu ikke
har “fået” jeres bagmærke. Det skal dog bemærkes at det er jeres eget ansvar at hente
det i shoppen, hvor der pt. ligger en del mærker og venter på at blive afhentet. Hvis du
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Dette har desværre gjort at juniorspillernes faste
spilledag, ikke har været optimalt i år. Det arbejdes
der på at få rettet op på til 2016 sæsonen.
Vi har i år fået 8 nye junior medlemmer, som alle
synes at golf både er den fedeste sport!

om I sikkert allerede har oplevet ude på
vores baner, så er vi kommet i gang med
opgaven omkring banekontrol og baneservice.

Fra alle sider har er vi taget positivt i mod,
og der er kommet mange gode forslag fra jer
spillere til hvordan vi kan gøre golf oplevelsen
på vores flotte baner endnu bedre. Tak for det
til alle.

Vi mistede desværre Marianne Lohse som formand i
starten af året, som jeg gerne vil sige en stor tak til.
Hun har lavet et fantastisk stykke arbejde.

Med hensyn til baneservice, salg af forfriskninger fra restauranten, så er vi ikke kommet
i gang endnu. Der er stadig et par praktiske
ting vi skal have på plads inden vi tager service, mad og drikke, med ud på banen, men vi
håber at komme i gang snarest.
Vi er nu oppe på at have 16 frivillige til at løse
denne opgave, og vi arbejder hele tiden på at
forbedre os. Hvis du har lyst til at være med,
så send en mail til “Bentlouis1@live.dk” hvor
du angiver navn, E-mail, telf.nr og tidspunkter, hvor du kan være til rådighed. Så sørger
jeg for den nødvendige introduktion til opgaven.

Junior afd.

Faste arrangementer på banerne:
Løvbjerggård

GODT RAMT!

Mandage kl. 8-10 - Old Tigers
Tirsdage kl. 17-18 - Juniorer
Onsdage kl. 15-17 - Nivå Dameklub
Torsdage kl. 8-10.30 - Old Tigers
Torsdage kl. 15-17 - Nivå Herreklub

Toftegård
Tirsdage kl. 17-18 - Juniorer

Turnerings Kalender 2015
Oktober
3. oktober

Toftegårdspokalen

Slagspil		 for spillere m. hcp. 8,0-54,0

23. oktober

Lysmatch, Toftegård		

Slagspil

for spillere m. hcp. 8,0-36,0

Juleturnering, Toftegård

Slagspil

for spillere m. hcp. 8,0-36,0

November
22. nov.

Bent Louis Nielsen
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En snak med Ronny Smietana

Dameklubbens og Herreklubbens
Challenge turnering

Medlem nr. 124-3106

R

onny har en søndag i september indvilliget i at stille op til et lille interview
med en af bestyrelsens medlemmer.

Ronny, der er 53 år, kommer fra Søborg og
har spillet golf siden august måned 2014.
Dette er nu ikke helt korrekt, idet Ronny
var indbudt til et arbejdsmæssigt golfarrangement for nogle år siden. I den anledning
indkøbte Ronny et billigt
golfsæt til omkring 1000
og deltog i golfdagen med
nogle kolleger. Det blev dog
ikke til mere golf i første
omgang.

L

ørdag d. 5 september sluttede sommeren
og efteråret satte ind med skybrud, hård
blæst og en smule sol. Det var vilkårene
for årets Challenge turnering, hvor Dameklubben og Herreklubben dyster om næste
års håneret.

Ud over håneretten, så dyster formændene
indbyrdes om, hvem der skal have alle knusene, som automatisk udløses ved præmieoverrækkelsen. I år var det Dameklubben, der
vandt håneretten for det næste år, men Anders
fik alle knusene.

Det er en vigtig match, som virkelig kan få sat
gang i konkurrencegenet ude på banen. Som
altid dyster to herrer mod to damer i hver
bold, og de bedste stabelford scorer bliver
noteret. Så er det jo altid spændende ved
afgørelsen, om det er dameholdende der har
vundet flest indbyrdes matcher eller herrerne.
Spændingen bliver først udløst efter frokosten er nydt, så alle er afslappede, mætte og
glade.

Alle fik dog en udfordrende runde golf, og en
reminder om at huske paraplyen og regntøjet
resten af sæsonen.
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4 bolde i bunker!!!!!
Tak for en god dag
Annette Norden

I sommeren 2014 ville Ronny
igen anvende det investerede golfsæt og kørte turen
til drivingrange på Nivå
Golf, da det var kendt, at
her kunne man komme og
slå nogle bolde ud i fædrelandet. På anlægget mødte han et etableret
medlem, der fortalte ham om mulighederne
for at spille rigtigt golf i Nivå Golfklub, så i
august måned deltog Ronny i et weekendkursus med henblik på, at erhverve golfkørekort. Efter den afsluttende prøve på Toftegård viste scorekortet 26 point for 9 huller,
så det eftertragtede golfkørekort var hurtigt
blevet en realitet og Ronny meldte sig efterfølgende ind i klubben som nygolfer. I starten
af 2015 blev Ronny Toftegårdsmedlem og
allerede den 1. maj ville Ronny søge nye udfordringer og udvidede medlemsskabet som
fultidsmedlem og kunne derfor også spille på
Løvbjerggård uden at skulle betale greenfee.
Ronnys deltagelse i Toftegårdspokalen var
kort, da scoren allerede ved anden deltagelse viste en høj score og handicappet dermed
kom under de 32, der er grænsen for at kunne deltage i turneringen. Ved deltagelse i en
af de første klubturneringer på Løvbjerggård

vandt Ronny med ikke mindre end 49 point.
Ronny mener, at årsagen til den høje score
skyldes, at han med Centrets træner Robin
fik styr på sin driver, så han kunne slå lidt
længere.
Holdkaptajnen for klubbens regionshold-D
hørte rygterne om det forholdsvise nye medlem og tilbød en plads på holdet. Glæden for
holdet blev dog kort, da Ronny
allerede efter første match var
havnet under handicapgrænsen på 26, 5. Anden match var
dog reddet grundet reglen om,
at handicappet gælder inden
weekenden før matchen skal
afvikles. Ronny spillede efterfølgende på C-holdet og mon
han ikke er at finde på klubbens
B-hold næste sæson.
På trods af en køretur fra
Søborg 2-3 gange om ugen til
Nivå forbliver Ronny i klubben, som han
siger: ”jeg har fra første dag på besøget på
drivingrangen følt mig meget velkommen
og hjemme i Nivå Golfklub, der er en dejlig
omgangstone og atmosfære, folk er søde og
rare og så er der altid nogle erfarne medlemmer, der tager sig af en”. Ronny har stort set
aldrig gået i en bold alene. De første gange
på Løvbjerggård var der et ægtepar, der inviterede Ronny med i deres bold og efterfølgende booker Ronny sig ofte i en reserveret
bold eller omvendt. Man lærer rigtig meget
af erfarne spillere.
Ronny vi gerne give noget af det indhentede
igen, og vil meget gerne hjælpe nye medlemmer til hurtigt at blive en etableret del
af Nivå Golfklub.
På forespørgsel oplyste Ronny, at han efter
et år som golfer spiller i handicap 16,8 – imponerende.
Torben Randrup
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Nivå Golf

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

