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Hvad får vi ud af
medlemskabet i NGK?

M

Interview ved Steen Hansen

agasinet har sat sig for at finde
ud af, hvad vores kontingent går
til.

- Ulrik Finnemann, direktør i Nivå
Golf Center, du har det store overblik. Kan du ikke dele de økonomiske hovedtal
med os, der betaler for det hele?
Det vil jeg meget gerne. Klub og baneejer har i sin
tid indgået en overenskomst om fordelingen af det
kontingent, som medlemmerne betaler, og den andel vi får i centret for klubbens brug af anlæggets
samlede faciliteter, udgør selvsagt en meget stor
og vigtig del af den samlede omsætning – eller ca.
50%. Den anden halvdel kommer fra restauranten,
greenfee, shoppen, driving range og sponsorer –
50%

-Det koster jo også noget at drive anlæggets aktiviteter. Hvad går pengene til?
Omkostningerne fordeler sig i hovedpunkter nogenlunde således:

Så man kan sige, at vi ligner en helt traditionel servicevirksomhed, som vi jo også er, med en meget
betydelig, men helt nødvendig høj lønandel.
-Ulrik, hvad sker der af nyt i år? Der er vel penge
til en fornuftig banedrift i 2018?
Ja, det er der absolut.
Når vi taler værdier og især medlemmernes udbytte af medlemskabet i NG, vil jeg starte med
at glæde mig over, at vi i 2018 kan tilbyde vores
hverdags- og fuldtidsmedlemmer gratis adgang til
både

Ree Golf og Værebro Golf
Disse fritspilsordninger har jeg store forventninger
til, og jeg håber afgjort, at vores medlemmer vil
bruge dem aktivt.
-Rigtig godt, men hvad sker der hos os selv?
Her i foråret, og i stor udstrækning inden sæsonen
starter – forhåbentlig inden påske – har vi planlagt
en lang række forbedringer af totaloplevelsen – og
lad mig gennemgå de væsentligste initiativer her,
fra man kommer til anlægget og forlader det igen:
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Ankomsten til NG
• Vejen fra Kongevejen til tunnelen er Kommunens, og vi er i dialog om en opretning af belægning og vigepladser m.v.
• På vejen fra tunnelen til parkeringspladsen,
som er vores, vil vi lappe belægningen, når frosten er af jorden, så hullerne er væk og også
lægge grus i kanten mellem asfalt og bevoksning, hvor det er påkrævet. Vi er i gang.
• Vejen fra p-pladsen til anlægget vil få et nyt
stenlag.

Drivingrangen
• 15.000 nye rangebolde! – at slå til
• Boldautomat repareres/udskiftes, så der er 2
boldudtag i stabil drift
• Beskæring og opretning, herunder eftersyn og
udskiftning af nogle måtter

Ankomst til banen
• Rød gavl på administrationsbygningen pudses
op og males
• Ny baneguide på papir
• Ny baneguide på www – en såkaldt ”fly-over”løsning, hvor man kan følge hullerne i flyvehøjde fra tee til green. Det bliver virkelig flot, kan
jeg godt love.

Banen
• Afstandsmarkeringer nedsat i fairway til hul
(100 og 150 m) – opsættes som et forsøg på
hul 1 og 3.
• Renovering af central vaskeplads
• Nye vaskepladser på hul 1-8-17 – hvis vi når det
• Søerne på hul 3, men især på hul 7 og 9 er
oprenset for bolde og vegetation. Nu kan man
se, om man er over eller ikke, og det er klart til
gavn for flowet i spillet.

For yderligere at højne banens standard fornyer vi i år maskinparken for
ca. 1 mio. kr. – bl.a. med:
• Bunkerriver
• Semiroughklipper
• Greentromle
• Løvblæser
• Osv.
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Shoppen
• Stort set uændret, men vi vil til 2019-sæsonen
vurdere vores sortiment og indretning.
• Derudover overvejes, hvorledes der kan skabes bedre synergi mellem shop og administration, til fordel for medlemmer og gæster.

• Restauranten
Restauranten har fået rigtig dårlig kritik af specielt
vores egne medlemmer. Derfor er det klart vores
ambition at skrue op for kvalitet og oplevelse.
• Nyt menukort – afstemt efter årstiden. Forårets
menu hænger allerede i restauranten.
• Nye, lavere priser – på visse varer
• On-linebestilling af mad og drikke – til efter runden – planlægges.
Mange initiativer, men vi arbejder selvfølgelig med
en række andre, som der dog ikke er penge til i
2018.
-Ulrik, hvordan ligger NG i sammenligning med
andre klubber i området?
Vi følger selvfølgelig vores konkurrenter nøje, og
benchmarker os op mod alle andre klubber i Nordsjælland, hvor der i alt er 22 baner. Jeg synes bestemt, at vores tilbud matcher de andre godt. Man
kan altid finde billigere kaffe og drikke andre steder. Maden kan også være mere spændende og
billigere visse steder. Nogen har rangebolde med
i kontingentet andre giver gratis træning til visse
medlemsgrupper osv. Der vil altid være forskelle,
men jeg synes, vi ligger godt.
Den helt store fordel for NG og vores spillere ligger klart i, at vi tilbyder golf hele året
til sommergreens, samtidig med at vores
shop og restaurant (om end med begrænset sortiment) også holder åbent hele året.
Det skal man lede rigtig meget efter for at
finde tilsvarende på andre baner. Jeg kan
måske finde ét sted blandt vores konkurrenter, men så er det også det.
-Kontingentet er jo altid i fokus. Har du et billede
af vores position for 2018?
Ja, det er jo en del af vores benchmark. Vi sammenligner os først og fremmest med baner og
klubber, som ligger inden for en kørselsafstand på
25 km fra NG – hver vej. I dette område ligger 14
baner. De 10 er dyrere end NG. 3 er billigere. De 3,
som er billigere, har hver 18 huller. Vi har 27. Så ud
fra pris pr. hul, er vi alligevel billigst. Det er en god
position for NG, slutter Ulrik.

Nye vedtægter - igen
Sidste år blev der godkendt nye vedtægter på klubbens generalforsamlinger. Men
diskussionerne på generalforsamlingerne
om især fuldmagter til bestyrelsen og bestyrelsens anvendelse heraf, fortsatte ganske kraftigt efterfølgende. Derfor lovede
formanden, at bestyrelsen igen ville se på
vedtægterne.

I

efteråret fremlagde bestyrelsen via hjemmesiden et nyt forslag til vedtægter til åben debat
blandt medlemmerne. Udspillet blev nærmere
præsenteret på julemødet i december. Baseret på de kommentarer, som bestyrelsen har
fået direkte og indirekte på det fremlagte udspil,
har man nu færdiggjort et forslag til nye vedtægter,
som vil blive behandlet på den ordinære generalforsamling 21. marts.
(Klik her for at finde forslaget på hjemmesiden).
De vigtigste ændringer er:
•

Det er ikke længere muligt for bestyrelsen at
modtage et ubegrænset antal fuldmagter. Det
er kun muligt at afgive 1 fuldmagt til et andet
medlem af klubben. Ingen på generalforsamlingen kan derfor råde over mere end 2 stemmer
= sin egen og 1 fuldmagt.

det naturligt at gennemføre den ekstraordinære
forsamling samme dag - f.eks. hvis der vedtages
ændringsforslag til det fremsatte forslag - vil bestyrelsen udsætte den endelige behandling til en
senere ekstraordinær generalforsamling.
Vi har stillet formanden et par spørgsmål i den anledning:
- Thorkild, jeg ser det sådan, at I har imødekommet
kritikken af fuldmagtsordningen, så ingen fremover
har mere en 2 stemmer. Er det rigtigt forstået?

•

For at give medlemmer, som ikke kan deltage i
generalforsamlingen en mulighed for at udøve
deres demokratiske stemmeret, søger bestyrelsen bemyndigelse til at afprøve en ordning
med ”brevstemmer”. Denne ordning vil blive
administreret, så det ikke bliver bestyrelsen,
som skal håndtere brevstemmerne.

Ja, vi lægger op til at ændre reglerne for fuldmagter, fordi vi godt kan følge vore kritikere et stykke af
vejen. De gamle fuldmagtsregler var lavet ud fra en
sædvanlig selskabstankegang, hvor det er vigtigt,
at bestyrelsen kan samle fuldmagter, så der kan
træffes de nødvendige beslutninger for selskabets
drift.

•

Antallet af suppleanter reduceres til 1 mod hidtil 2.

•

B-aktionærordningen nedtones mest muligt i
vedtægterne, da den er uden relevans for langt
størstedelen af medlemmerne.

I en forening er det et andet “mind-set”, man anvender, idet det her er vigtigt at involvere vore
medlemmer mest muligt. Det betyder f.eks., at
DGU’s standardvedtægter slet ikke indeholder regler om fuldmagt.

Bestyrelsen har samtidig oplyst, at man samtidig
med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling også vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i umiddelbar forlængelse
af den ordinære – altså samme aften – for at få de
nye vedtægter i kraft med det samme. Hvis diskussionen på den ordinære generalforsamling ikke gør

For at sikre alle muligheden for at deltage i foreningens udvikling, har vi dog valgt at fastholde én fuldmagt, ligesom vi lægger op til at indføre mulighed
for at brevstemme. Metoden har vi ikke på plads,
men vi vil i første omgang tage udgangspunkt i
den metode, der anvendes ved kommunalvalg, og
så udvikle den, når/hvis de teknologiske muligheder er der.

Fortsætter side 7
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Sode om Regler: ”Det skal være Ret og Rimeligt”
Interview med Lars-Kristian Sode ved Lars Kristensen

S

ode har været en af Nivå Golfs faste ildsjæle
lige fra han blev medlem. Han blev fra dag
ét medlem af Baneudvalget. Hurtigt derefter
blev han medlem af forskellige udvalg, bestyrelsen, formand for Herreklubben for at
krone det med at blive formand for Nivå Golf Klub i
årene 2008 til 2011.
Siden 2011 har han været formand for alle udvalg, der
har med bane og regler at gøre. Mere formelt formand for Teknik-, Regel- og Baneudvalget.
Hvorfor er ”regler” blevet dig?
Jeg har interesseret mig for reglerne ud fra mottoet
”Ret og Rimeligt”. Det har ført til posten som klubbens ”regelambassadør”. Jeg har været på mange
weekend kurser i regler. Mit mål er at blive regeldommer. Lige nu er uddannelsen sat på stand-by indtil
efteråret 2018, hvor vi skal sættes ind i de nyeste version af reglerne, som gælder fra 1. januar 2019.
Hvad siger ”regelrytteren” så om os spillere?
Mange spiller efter deres egne golfregler, siger Sode,
og desværre uden at de selv altid ved, at de er forkerte. Spillerne glemmer, at de private regler sjovt nok
ikke gælder, når man spiller med i en turnering – der
er kun et sæt regler, der gælder og det er de officielle
regler.
Mange er gode til at indberette deres scorekort korrekt i Golfbox, men alt for ofte er der fejl. Det kan
være forkert angivet markør, manglende kryds de rig-
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tige steder, og ikke mindst at markøren efterfølgende
glemmer at få godkendt det indberettede scorekort.
Eks. så var der over 40 indberettede scorekort der
”gik tabt” ved årsreguleringen. Hertil har jeg kun at
sige …. ”det er spillerens eget ansvar og bare ærgerligt!”
En anden problemstilling jeg møder er, at medlemmerne ikke afleverer tilstrækkeligt mange scorekort
til at beholde deres EGA handicap, så de derved har
mistet deres EGA-handicap. De får travlt med at få
spillet nogle EDS runder, inden turneringsstart. Så de
skal ud og få spillet 3 tællende runder, om det så er på
Toftegård eller Løvbjerggård.
Der går næsten ikke en dag i klubben, hvor der ikke er
én eller anden, der har et spørgsmål om regler eller
etikette – Og jeg synes det er sjovt og udfordrende
at kunne hjælpe med at afklare, hvad som er rigtigt i
forhold til reglerne, som alle jo godt ved, ikke altid er
helt entydige.
Jeg bruger også meget tid på undervisning i regler og
etikette af nye ”Kaniner”, sammen med Peter Lohse.
Det er utroligt sjovt at høre når de kommer og siger:
”Vi kan nu reglerne bedre end vores bedre halvdel og
venner, som har spillet i mange år … ”
Du arbejder også en del med selve banen?
Ja, jeg har et meget fint samarbejde med Erik Groth
og de øvrige greenkeepere. Jeg er med i sparringen
omkring forbedringer af banen, hvor jeg også kan udnytte min faglige viden fra diverse anlægsprojekter.

Facts om Sode
Lars-Kristian Kronborg Sode:
Det er ikke så ofte, at vi ser og bruger det fulde navn.
Men denne artikel handler altså om vores allesammens
regeldommer, Sode. Sode er 51 år gammel, uddannet
bygningskonstruktør og arbejder som projektudvikler
i Huscompagniet, efter en årrække som projektleder
inden for byggeri, på vej- og baneprojekter.
Sode blev i 2017 gift med Camilla Kronborg – og det
skete naturligvis på Nivå Golfs baner - Nærmere bestemt på Hul 9 på Par 3 banen. Tilsammen har de 4 børn
med to til hver, og også navnene blev blandet, så Sodes
fulde navn er Lars-Kristian Kronborg Sode.
Han er opvokset i Gentofte og bor nu i Virum.
Golfspillet startede med noget Pay & Play golf i slutningen af 1990’erne, og han blev medlem af Rønnede
Golfklub i 2002. Han indså meget hurtigt, at ens hjemmebane skal være tæt på arbejdet eller hjemmet, så han
skiftede til NGK i 2004.
Sodes handicap er 12,4.
Der er en løbende dialog om små og store forbedringer af baneanlægget. Den store udfordring har været
at få optimeret og forbedret baneanlægget, således
at den lever op til nutidige standarder. Det er f.eks.
meget synligt, at der er udfordringer med drænene,
som ikke bliver bedre af, at vores jord er meget lerholdig. Det betyder, at der går mange penge til helt
nødvendige udbedringer, medens der er færre penge
til ”det sjove” og finish.
Men vi har også kunnet glæde os over, at der er sket
forbedringer mange steder de senere år, og det forsætter heldigvis…
Til sidst skal jeg lige have bekræftet historien om
lindetræerne
De mange flotte Kejser lindetræer, der står langs vejen og enkelte rundt på banen, stammer fra Kongens
Nytorv. Da man skulle til at starte op på Metro City
Ringen, skulle alle træerne fjernes. De var blevet sat i
forbindelse med renoveringen af Kongens Nytorv, og
havde kun stået der i kort tid. Jeg var hurtig og heldig,
så jeg fik lavet en aftale om, at alle træerne kunne
komme til Nivå Golf, hvis vi selv betale for transporten.
Som sagt så gjort. Derfor knejser de flotte kejserlindetræer videre her i Nivå Golf, til manges glæde.
Og det er vel Sode i en nøddeskal: ”Ret og Rimeligt”!
Lars Kristensen

Nye Vedtægter fortsat fra side 5
- Det betyder vel så, at bestyrelsen allerede til den
kommende ordinære generalforsamling i marts 2018
vil undlade at indhente fuldmagter? Det vil vel være
det mest naturlige, når det fremover bliver modellen?
Vores vedtægter bliver først ændret på generalforsamlingen og den afvikles derfor efter de gamle
vedtægter. Vi har ikke til hensigt aktivt at indhente
fuldmagter, men vi vil heller ikke undlade at lade en
fuldmagt indgå i afstemningen, idet vi ellers svigter
det medlem, som mener at bestyrelsen er bedst til
at forvalte hans/hendes interesse.
Til gengæld kan jeg garantere, at der i år vil være
plads på fuldmagtsblanketten til navnene på de 3 kandidater, som skal vælges på generalforsamlingen, og
at vi sender CV med ud på de kandidater, som vi kender p.t. Fuldmagter til bestyrelsen uden navne vil ikke
komme til at indgå i valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Der har også være tanker fremme om at vælge formanden direkte på generalforsamlingen. Er den ide
lagt væk?
Personligt er jeg meget stemt for den idé, men jeg
må erkende, at der ikke i processen har været opbakning til den. Derfor foreslår vi at fortsætte med den
nuværende måde, hvor bestyrelsen udpeger formanden ved konstitueringen.
- B-aktionærerne udfases, men er stadig med. Men
det betyder vel intet for os, der ikke er B-aktionærer?
Men formelt skal ordningen nævnes – eller hvad? Baktionærerne var helt ude af jeres første udkast?
Vi har fået bemærkninger fra Centrets advokat til vores vedtægtsændringer, og vi har valgt en løsning,
som ikke eksplicit nævner B-aktionærerne, men blot
konstaterer, at vi overholder de samarbejdsaftaler,
som er indgået mellem Nivå Golf Klub og Nivå Golf
Center A/S
- Kontingentet for 2018 blev først forhøjet med 2 %,
men så blev kontingentet alligevel uændret i forhold
til 2017. Er der så stigninger på vej i 2019?
Ja, vi har fra Centret fået en varsling om en stigning
for 2019 på ca. 2,5 %. Der lægges dog op til, at klubben skal bemyndiges til at udmønte stigningen på de
enkelte medlemsgrupper, så stigningen bliver maksimalt 200 kr. årligt. Det vil fremgå af et forslag, som
sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Håbet er dog, at vi - når centret ultimo
august starter på budgetlægningen for 2019 - kan
finde en løsning, som giver mindre eller slet ingen
stigninger i kontingenterne.
/Steen Hansen
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Turnerings kalender 1. halvår 2018
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Turnerings kalender 2. halvår 2018
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Brug vores hjemmeside
nivaagolf.dk

D

en nye hjemmeside har nu været i brug i
over et år. På besøgs statistikken kan vi se,
at mange har taget den til sig. Men det kan
blive meget bedre.

Allerede på forsiden vil du have adgang til alle de
seneste nyheder. F.eks. er der lige nu god information om de nye fritspil aftaler med Værebro Golf Klub
og Ree Golf.

Hjemmesiden er fyldt med nyttig information, så det er synd, hvis I ikke alle jævnligt bruger
den.

På hjemmesiden har I også mulighed for løbende at
følge med i, hvad der sker i de tre klubber, og i de
mange udvalg.

Det vil være en god ide, hvis man som medlem besøger hjemmesiden mindst en gang om ugen.

Når det gælder turneringer, så kan I bruge hjemmesiden både til at læse om kommende turneringer, og
efter turneringerne kan I læse resultaterne. Og meget ofte vil I også kunne finde et billed galleri med
indtryk fra dagen og billeder af vinderne.

Hvis vi alle vænner os til at logge ind på Golfbox via
hjemmesiden, så vil vi hver gang blive opdateret
med de seneste nyheder fra både administrationen
og Nivå Golf Klub.
Vi kan f.eks. se på statistikken, at kun omkring 100
medlemmer læser NG-Magsainet, når det udkommer i elektronisk udgave på hjemmesiden.
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Og som noget helt nyt og spændende i denne
sæson, kommer der en baneguide, som viser banen
hul for hul fotograferet fra luften.
Den vil være nyttig for både medlemmer og gæster.

Nyt fra Turneringsudvalget

Anette og Bjarne byder velkommen til
åbningsturneringen 2. april 2017

E

fter 6 års aktiv virke som turneringsudvalgsformand har Hans Peter Broberg valgt at stoppe
som formand for udvalget pr. 3/1 2018. Dette
skyldes dels arbejdspresset på arbejdsmarked, og at han ønsker en ny person på posten. Han bliver dog i Turneringsudvalget og vil bakke
den nye udvalgsformand op.
Det er klubbens bestyrelse, som udpeger formændene for de enkelte udvalg, og herefter er det formanden, som sammensætter udvalget. Efter et møde
med formanden som repræsentant for bestyrelsen
(og i øvrigt også efter indstilling fra et enigt Turneringsudvalg) blev Anette Tetens udpeget som ny formand for Turneringsudvalget. Anette, som er uddannet turneringsleder, har derfor fungeret som formand
fra den 20. februar.
Det er vigtigt at der er en række af tilbud, hvor klubbens medlemmer får mulighed for at dyste både for
alvor og for sjov på tværs af alder, køn og handicap.
Samtidig skal turneringsudvalget varetage klubbens
ansvar i forbindelse med afvikling af divisionsmatcher, officielle matcher (pålagt af DGU) m.v.
I udvalget er der sket en lille udskiftning, idet KeldOle har valgt at stoppe grundet arbejdspres, men så
har Jan Svenningsen meldt sig under fanerne, og er
blevet nyt medlem af Turneringsudvalget. Medlem-

mer af turneringsudvalget kan ses på klubbens hjemmeside,

De kommende turneringer er følgende:
18. marts: Pitch & Put turnering
08. april:

Åbningsturnering (Stableford
og tæller med til Abacus Cup)

29. april:

Stablefordturnering. (Tæller
med til Abacus Cup)

19. maj:

Parturnering.

Turneringerne er synlige i Golfbox, og der vil være
åbent for tilmelding ca. en måned før. Som tidligere
år vil der til turneringsudvalgets turneringer være en
flaske øl eller en sodavand, som så kan konverteres
til et lille glas vin, inkluderet i turneringsfeen.
Til mange af turneringerne vil der, som vanligt, kunne
tilvælges en buffet, som kan/skal forudbestilles og
betales i Golfbox, såfremt man vil være sikker på at
kunne få denne buffet.
Vi håber at se mange af jer til turneringerne i 2018.
Mange hilsner
Anette Tetens
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Foto Erik Groth Andersen: Sneen daler over Hul 9

Nyt fra Nivå Damerne

S

nart bliver det forår, og vi går en ny og spændende sæson i møde i Nivå Damerne.
Onsdag den 7. marts 2018 afholdes der Orienteringsmøde , hvor ALLE damer i Nivå
Golf Klub er inviteret til at komme og høre
nærmere om dameklubben, og hvor også Turneringsplanen for 2018 fremlægges.
Vi vil starte med at spise sammen, så der er tid til at
hyggesnakke, inden vi går over til selve Orienteringsmødet. Vi håber at se rigtig mange nye som gamle
medlemmer.
NYT NYT NYT: I år vil der være mulighed for også at
spille om formiddagen, idet vi som en forsøgsordning
har fået 3 tider fra kl. 10.30 – 10.50. Eftermiddagsholdet spiller fra kl. 15.00 – 17.10. Både formiddags- og
eftermiddagsholdet bliver sat sammen af dameklubben, så vi kommer til at spille med så mange forskellige som muligt. Vi håber ad denne vej at få flere
kvindelige medlemmer af Nivå Golf Klub til at spille i
dameklubben.
Vi starter sæsonen onsdag d. 4. april 2018, hvor vi
håber på fint vejr og en dejlig grøn bane.
Igen i år arrangeres den populære weekendtur (d.
9-10/6-2018), der går til Trelleborg Golfklub, som vi
også besøgte sidste år. Vi kan også se frem til vores traditionsrige Venindeturnering (d. 15/8-2018)
samt turneringerne med og mod Herreklubben. Vi
skal besøge pigerne fra Harekær (d. 2/5-2018) for at

spille den årlige match mod deres dameklub, og vi har
PINK-CUP turneringen, hvor ALLE DAMER i Nivå Golf
Klub kan deltage.
Turneringskalenderen for hele 2018 kan ses på Nivå
Damernes hjemmeside fra midt i marts, hvor man
også kan se billeder fra diverse aktiviteter gennem
årene.
Dameklubben har vanen tro, i den kolde tid hvor mange af os ikke spiller udendørs, inviteret til Minigolf i
Fun City Sport Herlev, men som noget nyt var det i år
sammen med deltagere fra Herreklubben. Vi havde
en rigtig hyggelig aften og sluttede af med fantastisk
lækker grill-menu og uddeling af præmier. Vinderne
blev fundet efter omspil på hul 18 og med tilråb m.m.
fra os alle. Nr. 1 blev Grete Lademann og Martin Norden og nr. 2 Dorte Klitgaard og Jan Svenningsen.
Nivå Damerne vil meget gerne have nye medlemmer,
da vi ser det som en vigtig opgave, at både nye og
garvede golfspillere lærer hinanden at kende gennem
golfspillet og de sociale arrangementer.
Har du lyst til at vide lidt mere er du altid velkommen
til at kontakte en fra bestyrelsen.
Vores motto er ”sammen gør vi en forskel”. Jo flere vi
er, desto stærkere bliver sammenholdet og jo flere er
vi til at forme dameklubben.
Rigtig god golfsæson
NIVÅ DAMERNE
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Old Tigers - et aktivt 2018

Fra Old Tigers åbningsturnering 3. april 2017

O

ld Tigers er en meget aktiv klub i Nivå Golf
Klub. Old Tigers fik sit navn i starten, hvor
Tiger Woods var den store stjerne. Og da
Nivå Golf Klub dengang anvendte Løve logoet, lå det jo lige for, at Seniorklubben fik
sit tiger logo. OT har i 2018 168 medlemmer. Tilgangen af nye medlemmer har godt og vel opvejet frafaldet.
Old Tigers har spillet hele vinteren både i dejlig klar
frost, i regn og rusk og med sne på banen. At
potte på en green med et let lag sne er ikke det
nemmeste. Men nogle gange lykkes det under
store jubelråb fra medspillerne.
Der er naturligvis ikke så mange, der spiller med på
Toftegård om vinteren, men vi har dog været op til
30 deltagere. Når vi engang får forår, og vi igen kan
spille på Løvbjerggård bliver vi mange flere til spillet
mandag og torsdag. Normalt er vi mellem 60 og 70
deltagere. Og endnu flere til månedsafslutningerne.
Og der er altid fuldt hus til rejserne til Polen og
Sverige. I 2018 planlægger vi desuden besøg på
andre baner i Danmark. Foreløbig er der arrangeret
en tur til Skjoldenæsholm i juli.
Du er velkommen til at være med i vores fællesskab,
hvis du er gammel nok.
Vagn Ludvigsen, formand
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Fakta om Old Tigers
For at blive medlem af Old Tigers skal man som kvinde
være fyldt 55 år og som mand 60 år og have spilletilladelse til at spille på Løvbjerggård.
Alt det praktsike om indmeldelse, kan man læse på
klubbens hjemmeside.
Kontingentet er 300 kr. om året, og pengene går hovedsagligt til præmier og drikkevarer ved arrangementer.
Vi spiller hver mandag og torsdag - normalt fra kl. 8.
Men her om vinteren går vi ikke ud før kl.9.
Man melder sig til spil via Golf Box. og spilleudvalget
sætter spillerne sammen på 4 mands hold. Holdene
sammensættes, så man får spillet med flest mulige af
de andre medlemmer. I Old Tigers er fællesskabet en
vigtig faktor. Man får så en mail fra Golfbox, om hvornår og med hvem man skal spille sin runde.
Fra april måned har vi den første mandag i hver måned
en turnering med efterfølgende spisning. De forskellige turneringer kan ses på hjemmesiden.
Vi har i år 2 udenlandsture, en til Polen i juni og en til
Sverige i august, og vi har foreløbig en endags tur til
Skjoldenæsholm

Stort og småt i Nivå Golf
Festudalget planlægger
sommerturnering med
efterfølgende fest
I uge 30 afholdes Nivå Golf Sommerarrangement
i dagene 26.-28. juli 2018.
Udover den traditionelle sommerturnering (spilles
som Texas-Scramble) om lørdagen på både
Løvbjerggård og Toftegård med efterfølgende
klubfest om aftenen, vil der torsdag den 26.
juli og fredag den 27. juli blive arrangeret to
forskellige turneringer (parturnering og stabelford)
med efterfølgende sociale arrangementer.
Meget mere følger - sæt allerede nu X i
kalenderen
Kontaktperson: Torben Randrup - 2212 3880

Værebro Golf - Ny fritspil-partner
Nivå Golf har indgået en fritspilsaftale med
Værebro GK, som tilbydes alle fuldtids- og
hverdagsmedlemmer i Nivå Golf Klub.
Ligesom fritspilsaftalen med Ree Golf, er denne
aftale 100% gratis for medlemmer i Nivå Golf.Alt det
kræver er et fuldtids- eller hverdagsmedlemskab i
Nivå Golf. Aftalen muliggør fritspil i perioden fra d. 1.
april til d. 31. oktober (max 7 runder).
Spillere fra Værebro GK med medlemsstatus som
fuldtidsmedlemmer og lokal fuldtidsmedlemskab,
får ligeledes mulighed for at spille i Nivå Golf.

Ree Golf - Ny fritspil-partner
Nivå Golf og Ree Golf A/S har indgået en aftale om
fritspil på hinandens respektive 18-hullers baner.
Med fritspilsordningen ønskes, at give en ekstra
fordel til fuldtids- og hverdagsmedlemmerne i
begge klubber.
Det er dog vigtigt at fortælle, at aftalen først gælder
fra 1. april 2018.
Bookning af starttid vil skulle ske som ved normalt
greenfeespil via Golfbox, men med den markante
forskel, at det er helt gratis. Derfor er der noget at
se frem til for medlemmerne både i Ree og Nivå
Golf, som får mulighed for at spille på begge baner.

Ny formand i Turneringsudvalget
Hans Peter Broberg har
ønsket at stoppe efter
mange år som formand
for Turneringsudvalget.
Bestyrelsen har udpeget
Anette Tetens som ny
formand.
Her i magasinet kan
I læse den første
turneringsplan fra den nye
formand.
Tak til HP for indsatsen og velkommen til Anette.

Golfens Dag - Søndag 22. april
Golfens Dag afholdes i 2018 søndag den 22. april.
Det er en vigtig begivenhed for Nivå Golf. Vi
har normalt mange gæster, som ønsker at få et
indtrylk af, hvad Golf handler om. Nogle vil for
første gang slå til en golfbold, medens andre
kommer for at se, om det kunne være interessant
at blive medlem hos os.
Hvis du har lyst til at hjælpe med på dagen, kan
du kontakte Lukas Jackson på kontoret eller
Torben Randrup på tlf. 2212 3880
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Vi glæder os til
den nye sæson

Nivå Golf
Fra åbningsturneringen 2. april 2017

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

