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Sådan taler de andre
om Nivå Golf

G

Interviews ved Arne Ullum

olfmagasinet inviterede
tre greenfee spillere til
at anmelde Løvbjerggaard. Flot, udfordrende
og velholdt bane, lyder
dommen. Men gæsterne undrer sig
over, at spillerne ikke passer bedre
på banen.

Vurderingen af andre golfbaner er et sikkert samtaleemne, når golfspillere sidder på terrassen i
landets golfklubber og nyder en kop kaffe eller en
øl.
Men hvad siger de andre egentligt om Nivå? Golfmagasinet inviterede tre gæster på besøg for at
få deres ærlige vurdering af Løvbjerggaard.
Hvad er de sjoveste, sværeste og kedeligste huller?
Det store billede er, at Nivå er blandt de gode
baner. Udfordrende, smuk og velholdt er nogle
af de ord, som går igen hos vores tre gæsteanmeldere.
”Jeg kan virkeligt gode lide Nivå. Det er smukke
oplevelser, og banen byder på mange udfordringer,” siger Bent Hansen, der til dagligt spiller på
Skjoldenæsholm, som er en af Danmarks absolut
smukkeste baner.
Klaus Henriksen fra Værløse blev overrasket over,
hvor svær Nivå er:
”Det er en svær bane. Jeg er overrasket over, at
den kun skulle være to slag sværere end Værløse.
Nivå stiller meget store krav til course management, du skal slå lige og i de helt rigtige længder.
Fairways er overraskende svære, fordi de ofte
hælder til siden,” siger Klaus Henriksen, der spiller i handicap 17.

Velplejet bane, men spillerne passer
ikke på den.
De tre gæster har ros til greenkeeperne på Nivå.

Bent Hansen
Og netop derfor undrer det Klaus Henriksen, at
medlemmerne tilsyneladende ikke passer bedre
på banen.
”Det er tydeligt, at spillerne ikke passer særligt
godt på banen. Der er mange nedslagsmærker,
som ikke bliver rettet op, og det er lidt synd”, siger
han.
Alle gæster er både imponerede og lidt overarskede over, hvor smukt Nivås golfanlæg er.
”Det er jo bare dejligt at gå i så smukke omgivelser,” siger Bent Hansen.
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Klaus Henriksen på hul 16
Under frokosten på terrassen efter vores runde
sidder Klaus Henriksen og nyder udsigten ud over
søen og par-3 banen.
”Det er også en vigtig kvalitet at have et hyggeligt
klubhus, som ligger med udsyn ud over banen.
Det ville jeg ønske at vi havde på Værløse.” siger
han.

Motorvejen er ikke noget problem
Nivås placering klods op ad Helsingørmotorvejen
er ifølge de tre gæster ikke noget stort problem.
”Trafikstøj er et vilkår for de fleste golfbaner i hovedstadsområdet. Det er jo nærmest umuligt at
få jord nok til en golfbane, uden at der er støj fra
en vej eller jernbane,” siger Nigel Sharp, der er
medlem af em svensk golfklub og derfor spiller
mange green-fee runder i Danmark.
”Motorvejen er kun generende ved de to teesteder, som ligger meget tæt på vejen, men det er
ikke sådan, at det fylder meget,” siger Klaus Henriksen.
Delte meninger om blinde huller
Klaus Henriksen og Nigel Sharp syntes de mange
blinde huller er den største ulempe ved Løvbjerggaard.
”Blinde huller favoriserer hjemmebanespillere,
men er lidt irriterende for gæster,” siger Klaus
Hansen og anbefaler, at Nivå får spejle sat op,
som kan give et kig ned af de blinde huller.
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Det er Bent Hansen ikke enig i. Han opfatter de
blinde huller som en af de ting, der er med til at
gøre banen mere udfordrende.
Da vi bad de tre spillere om at nominere de sjoveste, sværeste og kedeligste huller var det overraskende, at der ikke er nogen huller, som alle tre
har som det kedeligste. Men topkandidaterne til
de kedeligste huller er hul 2 og 15, mens 17 er et
sikkert hit blandt de sjoveste.
Men alt i alt er de tre spilleres dom, at vi i Nivå
har en bane, som kan måle sig med mange af de
bedste baner i Danmark.
I det lys er det måske ekstra ærgerligt, at den største anke er, at spillerne på banen ikke behandler
den bedre.

De sjoveste huller:
Bent Hansen:
Hul 17: Hullets opbygning med de to mure og
den relativ smalle nærmest måneformede green
er sjov.
Hul 5: Sjovt, fordi det umiddelbart inviterer til bare
at tæve derudaf med driveren. Men i virkeligheden handler det om at spille hullet klogt.
Hul 6: Det er sådan et dogleg venstre hul, der indbyder til noget ballade. Men der er gode oplevelser i det, hvis man tør spille hullet og ikke lader
sig skræmme af den smalle fairway, for reelt er
der masser af plads.

Klaus Henriksen:
Hul 4: Man skal virkeligt koncentrere sig om at
lægge bolden rigtigt, og så ligger bunkeren lige
på kanten af, at man kan nå den.
Hul 7: Det er sjovt. fordi det er så kuperet og
green ligger højt oppe. Jeg kan godt lide huller,
som kan spilles på mange forskellige måder.
Hul 10: Det er sjovt, at green ligesom ligger på
en ø.
Nigel Sharp:
Hul 6: Det er et langt par 4 hul, og man er nødt til
at give den fuld gas for at få point her.
Hul 7: Det er et totalt fedt hul, som kræver meget
course management.
Hul 17: Kan godt lide, at man slår op på noget, og
så kan man stå og se det hele. Det er lidt ligesom
hul otte.

De kedeligste huller
Bent Hansen:
Hul 4: Det fanger ikke min interesse, måske fordi
det er svært uden at have nogen skønhed.
Hul 10: Det er ret intetsigende på trods af skråningen og vandet. Du skal bare frem og slå til bolden
og videre. I bund og grund er det bare et hul med
tre-fire transportslag.
Hul 15: Der er ikke rigtigt noget i spil – det er bare
fremad. Der er ligesom bare trukket en streg fra
A til B.

Klaus Henriksen:
Hul 1: Er sådan lidt et hul, hvor der råbes rigtig
meget ”fore”, fordi hul 1,2 og 3 ligger lige op ad
hinanden.
Hul 2: Det er klemt helt inde mellem to andre huller.
Hul 18: Det er så blindt, at det giver alt for stor
en fordel af at kende banen, men som green-fee
spiller er det lidt kedeligt.

Nigel Sharp:

Nigel Sharp på hul 18

De sværeste huller:
Bent Hansen:
Hul 4: Det er faktisk et svært hul, fordi du slår
i blinde fra tee-stedet. Alt efter hvor du lander
ligger du enten på en bakke, på skråningen
eller ind blandt træerne til højre.
Hul 9: For det første skal man virkeligt styre
sin bolden. Jeg tror det stresser alle, at man
først har alleen med træerne ned mod søen
og derefter skal huske at tænke på træerne
på den anden side af søen.
Hul 14: Det er bare et svært hul, fordi green er
dækket ind af træer vejen op. Hvis man bare
slår lidt skævt, så er der ballade.
Klaus Henriksen:
Hul 4: Svært fordi fairway hælder så meget.
Hul 9: Det er bare rigtigt svært, fordi alleen ned
over søen er så smal, og så er der en skråning på
den anden side, så bolden kan rulle ned igen.

Hul 2: Det er klemt inde, og har ikke meget charme

Nigel Sharp:

Hul 15: Den lille sø er ikke rigtigt i spil, og derfor
bliver det bare et snorlige hul.

Hul 9: Det er svært, fordi udslaget skal være lige
og have den rigtige længde.

Hul 18: Det er et blindt hul, og dem syntes jeg
generelt ikke særligt godt om.

Hul 14: Det er rigtig svært, fordi der er så lidt plads
op ad fairway.
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”Man skal holde på de folk,
der gider at gøre noget!”
Interview med Michael Meyer ved Lars Kristensen

O

verskriften på denne artikel er meget kendetegnende for Michael Meyers holdning
til arbejdet i Nivå Golf Klub. For Michael
har det de sidste mange år handlet om
elitearbejdet og så med at få spillet noget
golf. En ægte ildsjæl i Nivå Golf Klub.
Hvad sker der i eliteudvalget?
Når det gælder eliten i Nivå Golf Klub, så er der p.t.
22 medlemmer. Eliten har iår et damehold i kvalifikationsrækken, et herrehold i 3. division og et herrehold i
kvalifikationsrækken.
Som midlerne er i NGK, klarer vi os rigtig godt. Både
herreholdene og dameholdet har klaret sig virkelig godt
de seneste år.
Der er et meget fint sammenhold blandt spillerne. Og
Michael glæder sig over, at vi har mange talentfulde juniorer, som er på vej ind i eliteholdet. Ikke mindst Noa
(Robins søn) er et meget stort talent.
Vi skal også huske, at i golf har alderen ikke betydning
for, om man kan være elitespiller. Det er dejligt med
juniorer på vej, men også fint at have en række modne
spillere i eliten.
Hvad er vilkårene for elitearbejdet i NGK?
Der er meget forskellige vilkår for elitespillere i landets
golfklubber. Nogle klubber gør meget for at tiltrække
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elitespillere. Der er klubber, som giver kontingentfrihed
til elitespillerne.
Her hos os i Nivå har vi sammenholdet og kammeratskabet som det vigtigste. F.eks. laver vi nogle gange
mad på en medbragt grill i forbindelse med træningen
på driving range.
Klubbens bevilling til elitearbejdet bliver brugt på træning, spilletøj hvert andet år, til træning og til mad, når
vi spiller hjemme og drikkevarer, når vil spiller ude.
Hvis du kunne bestemme, hvad vil du så ændre i NGK?
Mit allerstørste ønske er at få flyttet driving range tættere på klubhuset og restauranten. Det er vigtigere end
at få længere huller.
Jeg kunne ønske mig en golfshop med et større udvalg. Et større udvalg og dermed større salg vil også
give mulighed for at have lavere priser i shoppen.
Jeg kunne også ønske mig en meget bedre baneservice kombineret med en starterfunktion i de travle perioder. Baneservicen kan sikre et bedre flow på banen,
og den bør sælge drikkevarer m.v. – eller i det mindste
medbringe en beholder med koldt vand, så spillerne på
de varme dage kan få fyldt vandflaskerne op.
Til sidst vil jeg spørge, om du har andre ideer og forslag
til klubbens bestyrelse?

Facts om Meyer
Michael Meyer er 44 år. Han har boet i Nivå hele sit liv.
Som barn boede han i Vejenbrød som nabo til Løvbjerggård. Så han leget på markerne, som nu er vores
golfbane, og han har ofte besøgt svinestalden, som nu
er Nivå Golf Restaurant.
Michael har en datter på 12 år og to bonusbørn med
sin kæreste.

Dårlige vaner i golf

S

å er solen for alvor kommet frem, og rigtig
mange medlemmer har fået spillet en masse
på banerne.

Men som mange ved, indfinder der sig en
del dårlige vaner, når man går mange runder uden måske at få trænet på driving rangen.

Michael er uddannet som blikkenslager. Han er nu
energimontør og arbejder med installering af solvarme,
jordvarme og andre former for alternativ energi.
Han er desuden deltidsansat i proshopperne i Ree og
Helsingør. Og han er herudover uddannet som fyrværker med tilladelse til at affyre store festfyrværkerier,
noget han er stoppet med for nogle år siden p.g.a.
arbejdstiden – mange sene aftentimer.
Meyer har været medlem af NGK siden 1999. Han har
spillet på eliteholdet i 10 år, og været formand for eliteudvalget i de seneste 7 år.
Michael’s handicap er 5,9. Han spiller golf 3-4 gange
om ugen.
Vi skal gøre noget mere for at markedsføre os med den
fantastiske bane vi har i Løvbjerggård. Der er stadig alt
for mange, der opfatter Nivå Golf som et Pay & Play
sted. Mange golfspillere har ikke opdaget, at selv om
vores bane ikke er blandt de længste, så har den en
sværhedsgrad, som gør den spændene at spille for alle
hcp grupper
Hvordan kan vi så tiltrække flere medlemmer?
Hvis vi skal have flere medlemmer skal kontingentet
være lavere, og vi skal samarbejde med flere klubber
end nu.
Og så skal der gøres noget for at få flere juniorer ind
i klubben. Vi skal gøre noget for at gøre det nemmere
for dem at komme til klubben. Der er langt fra det nærmeste busstoppested til klubhuset.
Måske skal vi også anerkende, at for mange unge vil
golf være sport nr. 2, og at det er OK! Der skal være
plads til alle, og ad den vej kan vi måske få fat i dem og
håbe på, at de finder lysten til golf.
Vi skal appellere til den gode oplevelse i naturen med
motion og bevægelse.
Afslutningsvis udtrykker Michael Meyer en meget stor
ros og respekt for det fremragende arbejde, der udføres af vore greenkeepere. Greenkeeperne med Erik
Groth i spidsen har gennem de senere år givet banen
et fantastisk løft.

Hvis man begynder at lave fejl, uden man ved hvorfor,
begynder man at kompensere. Det kunne f.eks være,
at man ude på banen slår bolden i højre side en del
gange.
Hvis man ikke kommer op og får slået nogle bolde på
trænings banen og ved, hvorfor den går til højre, vil
ens øjne begynder at vænne sig til, at se bolden flyve
til højre. De fleste spillere begynder derfor at sigte
mere og mere til venstre med fødderne, for derfor at
konstatere, at man begynder at slå kortere og kortere.
Der er en masse af disse (små fejl) som kommer ind i
ens sving med tiden.
Så husk nu at komme op og få trænet på rangen, og
hvis man er helt på bar bund kan man jo henvende sig
til træneren, for at forstå hvad man gør galt!!
God sommer til alle.
Hilsen Robin
Træner i Nivågolf
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Turneringsudvalgets aktiviteter

S

å er sæsonen kommet godt i gang. Efter et
meget koldt forår er sommervejret nu endelig kommet til Danmark og til Nivå Golfklub.
Turneringsudvalget har allerede fuldført
en lang række af turneringer. Sæsonen blev skudt i
gang under høj sol og temperaturer lige omkring frysepunktet med den sædvanlige Pitch-and-Put-turnering 18. Marts. De 21 deltagere spillede fra scratch i
tre hcp-kategorier.

Vinderne blev:
A-rækken: Kim Colin Bjerre
B-rækken: Bo Reenberg Hansen
C-rækken: Grete Lademann
Igen i år er Nivå Golfklub tilmeldt Abacus Cup. Abacus Cup er en rangliste-turneringen, som bygger på
klubbens egne turneringer. Klubben udvælger ved
sæsonstart min. 3 turneringer, hvor spillerne får
tildelt ranglistepoint alt efter placering. Vi har i år 4
turneringer, der tæller til Abacus Cup, hvoraf vi har
gennemført de 3. Vinderen af hver handicapgruppe
på ranglisten, dvs. i alt 5 spillere fra hver klub, går
videre til en landsdelsfinale. De to bedste klubhold
i hver landsdelsfinale går derefter videre til landsfinalen.
Den første turnering, der var tællende til Abacus Cup
var klubbens Åbningsturnering den 8. April. Der var
stor spænding om, hvorvidt Løvbjerggård ville nå at
tørre så meget op, at det var muligt at åbne banen til
klubbens Åbningsturnering, men heldigvis var vejret
med os. Og fra dage med kulde og væde kunne vi
afholde åbningsturnering i næsten 20 graders varme
og solskin for de 92 deltagere.

Vinderne af åbningsturneringen blev:
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1. plads: Anders Storm Hansen
2. plads: Anders B.L. Christensen
3. plads: Rene Bang Hansen
Den næste af turneringsudvalgets turneringer, der
var tællende til Abacus Cup var Forårsturneringen
den 29. April., hvor vejret ikke var så smukt, som
ved Åbningsturneringen. Om det var de 13 grader og
drivende skyer, eller om det var Storbededagsferien,
der var medvirkende årsag til, at der kun var 56 spillere på dagen, er ikke til at sige.

Vinderne af forårsturneringen blev:
1. plads: Bjarne Jappe
2. plads: Lars Holtzmann
3. plads: Jeppe Hansen
Den tredje turnering, der var tællende til Abacus
Cup, var den legendariske Djarlo-turnering. Det var i
år 12 år i træk Michael Rosenbæk og Djarlo-biler Nivå
har været sponsor for en af turneringsudvalgets turneringer. Det var som altid et imponerende syn at se
de mange skinnende biler og flotte bannere, der traditionen tro blev sat op ved klubhuset og ved tredje
huls teested. Der var 63 deltagere i Djalo-turneringen. Vi håber, at Michael Rosenbæk og Djarlo-biler
fortsat vil være sponsor for turneringen fremover.

Vinderne af Djarlo-turneringen blev hhv. for
damer og for herrer:
1.: Dorthe Hammer 2.: Lene Lausen 3.: Pia Franck
1.: Jens Teisen, 2.: Steven M. Sommervoll , 3.:
Hans-Henrik Schaltz
Den fjerde og sidste turnering, der kommer til at
være tællende til Abacus Cub, bliver Midsommerturneringen den 1 juli. Tilmeldingen er åben indtil 29.
Juni kl. 12:00.

Sommeren 2018

Generalforsamlingen

Den aktuelle rangliste for Abacus Cup kan findes på
Dette link: ABACUS CUP
De endelige vinderne i hver gruppe kommer til at udgøre klubbens officielle hold efter alle 4 turneringer.
Efter de 3 første runder er de foreløbige vinderne af
de 5 handicapgrupper:
Handicapgr. 1 - (HCP ≤ 12,0)
Handicapgr. 2 - (12,1-18,4)
Handicapgr. 3 - (18,5-24,0)
Handicapgr. 4 - (24,1-30,0)
Handicapgr. 5 - (30,1-42,0)

Jan Hammer
Bjarne Jappe
Lars Holtzmann
Claus Kann
Rene Bang Hansen

Ud over de beskrevne individuelle turneringer har
vi også afviklet den første af årets to parturneringer
den 19. maj. Her deltog 44 par i alt 88 deltagere.
Her må man sige, at vejret endte med at blive et
samtaleemne. Under selve spillet var der delvis sol
og drivende mere eller mindre truende skyer, og ved
sidste hul kunne man høre torden i det fjerne. Mange nåede ind i begyndende regn, men de spillere,
der var startet længst ude, nåede desværre at blive
våde, inden de nåede helt ind. Men det var trods alt
hyggeligt efterfølgende at sidde i teltet og høre regnen tromme på teltdugen.

Vinderne af parturneringen blev:
1. plads: Lone Gadeberg/Niels Gadeberg
2. plads: Bo Godtfredsen/Ole Nielsen
3. plads: Jette Holm Jørgensen/Sven Andersen
Sideløbende med slagspilsturneringerne kører klubmesterskabet i hulspil. Hulspilsturneringen er i år
oprettet som et klubmesterskab i 4 handicapopdelte
rækker. Principielt ligger ansvaret for at tage kontakt
til modspiller hos den med det laveste handicap.
Begge spillere dog har interesse i at matchen bliver spillet inden fristen udløber, så ingen spiller kan
vinde en match ved at frasige sig ansvaret for, at der
ikke er etableret kontakt. Der hænger plakater på opslagstavlen i mellemgangen mellem omklædningsrummene. Disse vil blive ajourført efter hver runde.

Kommende turneringer:
1. juli - Midsommerturnering
28. juli - Sommerturnering
11. august - Parturnering
8.+9. september - Klubmesterskab
Alle ønskes en rigtig god sommer! 
På turneringsudvalgets vegne
Anette Tetens

V

ed klubbens generalforsamling 21. marts
var 75 medlemmer mødet frem, og der var
givet 83 fuldmagter.
Generalforsamlingen blev gennemført under ledelse af dirigenten, Jakob Goldsch-

midt.
Udover den udsendte skriftlige beretning, afgav formanden en fyldig mundtlig beretning om arbejdet i
NGK og DGU. Han sagde bl.a.:
DGUs repræsentantskabsmøde har vedtaget de nye
golfregler, der træder i kraft i 2019. Ændringerne er
vedtaget for at fremme hastigheden for at afhjælpe
ventetider.·
Vi har fået et godt tilbud fra SAS Sportsrejser. Man
kan få kuffert på 23 kg. + golfbag med gratis. Koden
er SPNIVDK, som skal oplyses ved bestilling.
Antallet af golfspillere i Danmark er svagt stigende. I
Nivå har vi 1159 medlemmer – 770 fuldtidsmedlemmer og knap 400 flexmedlemmer. De sidste 3 år har
tilgangen i Nivå ligget over landsgennemsnittet.
Med hensyn til frivillige er der bl.a. blevet stablet et
mentorkorps på benene til at hjælpe nybegynderne.
Hos juniorerne er der en god og homogen forældregruppe, hvor man håber at kunne finde en formand
til juniorudvalget.
Turneringsudvalget har fået ny formand, Anette Tetens, som bestyrelsen har budt velkommen. Den
tidligere formand, Hans Peter Broberg, fik tak for
mange års dedikeret arbejdet i udvalget.
Formanden sluttede af med at takke sekretæren,
Åse Jensen for samarbejdet i bestyrelsen i 3 år.
Regnskabet havde et mindre overskud i forhold til
budgettet for 2017.
Generalforsamlingens vigtigste emne var forslaget
til nye vedtægter. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med nogle få redaktionelle ændringer. Og senere samme aften blev det endelig godkendt på den
ekstraordinære generalforsamling.
Under valg blev Per Hald og Lars Kristensen nyvalgt
til bestyrelsen. Torben Randrup blev genvalgt.

9

Om fuglelivet i Nivå Golf
af chefgreenkeeper Erik Groth Andersen

D

e sidste syv år har jeg arrangeret en fugletur for medlemmer på vores dejlige
bane. Der har fra starten af været stor
tilslutning til arrangementet, som altid
har været afholdt i slutningen af maj eller
begyndelsen af juni. Det er selvfølgelig
den tid på året, hvor der er mest gang i fuglesangen,
men der er fugle på banen hele året, og i alt er der
set 152 arter på banen gennem tiderne. De fleste af
dem er almindelige ynglefugle, trækfugle eller træk
eller vintergæster. Et par gange har vi haft sjældenheder på banen. I 2004 var det en Isabellatornskade,
der sad i det, der dengang var et krat, foran 16’ende
green. Det var kun anden gang, at arten var set i
Danmark. I 2014 lokkede en Amerikansk tårnfalk
mange fuglekiggere ud til banen, selvom fuglen nok
var undsluppet fra en dyrehandel.
I denne lille artikel vil jeg komme ind på, hvad der,
udover sjældenheder, er mulighed for at se på banen
på forskellige tider af året.

December/januar
Her er det især vintergæster, man kan opleve. Vi har
mange træer og buske med bær på banen, og det
lokker mange drosler til at fouragere i hegnene. Ofte
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kan man se store flokke af vindrosler og sjaggere i
kirsebærhegnene på Toftegård og ned langs hul 4 på
Løvbjerggård. I vinter havde vi en flok lille korsnæb,
der fouragerede på grankogler i granerne ved personaleparkeringen. Som navnet afslører, ligger næbbet
over kors og det udnytter den til at få fat i frøene
inde i koglen. Hannerne har en flot rød farve, og hunnerne er grønne.
Hvis ikke, der er is på søerne, holder der hvert år en
stor flok Canadagæs til på Løvbjerggård. De overnatter i Nivåbugten og kommer hver morgen flyvende
ind for at fouragere især på hul 4.
Nogle år holder en Fjeldvåge til omkring banen. Det
er en rovfugl, der gæster os fra det høje nord om
vinteren. Den er større og mere elegant end Musvågen, men er desværre blevet mindre almindelig end
tidligere.
Fire vintre i træk havde vi en Stor tornskade på banen. Den holdt især til ved hul 16 hvor den kunne
ses siddende i toppen af en tjørn ved søen. Det er
en spurvefugl på størrelse med en Solsort, men
skindet bedrager, for den opfører sig som en rovfugl.
Den fanger mus og småfugle, som den spidder på
torne og gemmer på den måde forråd.

Februar/marts/april
I disse måneder starter forårstrækket og i februar eller marts ankommer de første Viber og Sanglærker.
Viberne yngler på nabomarken ved hul 7 og ses fint
i deres territorieflugt fra greenen på hul 7. Sanglærkerne synger fra nabomarkerne, men yngler ikke
længere på banen.
I østlige vindretninger kommer der i slutningen af
marts store flokke af Traner over banen, og i sydvestlige vinde kan man være heldig med store Musvågedage.
Når isen forsvinder fra søerne, ankommer den Gråstrubede lappedykker, og vi kan være stolte af at
huse fire ud af landets kun cirka 1500 ynglepar.
Under tagskægget på vores maskinhal bygger Bysvalerne reder, som de laver af mudder fra vandpytter på vores grusveje eller fra den lille sø foran
teestedet på hul 3. Inde i laden er der i år et par
Landsvaler, der har bygget rede.
I granskoven mellem hul 6 og 9 er der en lille fiskehejre koloni. I maj og begyndelsen af juni kan man
høre ungerne tigge efter mad, mens forældrefugle
flyver i rutefart over banen for at skaffe den.

Maj/juni/juli/august
Maj og juni er de store måneder for fuglesangen.
Nattergalen kan i år høres fire steder på banerne.
Ved åen på hul 3, ved dame tee på hul 5, ved herreteestedet på hul 12 og ved hul 8 på par tre banen. I år har vi mindst tre Gulbuge på banen. Det
er en gullig sanger der først ankommer i slutningen
af maj. Sangen er en masse efterligninger, og ind

imellem noget der lyder som et pibedyr til en hund.
I urter langs kanten af søerne f.eks. til højre for hul
16 sidder der ofte en Kærsanger og synger, når vi når
slutningen af maj. Den er mesteren i efterligninger,
og hvis man er skarp, kan man høre, om den på sin
trækrute har valgt Øst eller Vestafrika, for den vil efterligne det, den har hørt undervejs.
Området omkring klubhuset er altid værd at tjekke.
I fuglekasserne lang vejen fra parkeringspladsen har
der ynglet Broget fluesnapper, og i år sidder der igen
en han og synger i birketræerne. I andre af kasserne
yngler Blåmejse og Musvit. Tit sidder en Jernspurv
i en af birkene og synger om kap med en Rødstjert,
der ofte sidder på et af hustagene.
Vi har efterhånden fået sat mange stærekasser op.
Stæren er greenkeeperens bedste ven, den kan fjerne stankelbenslarverne fra greens, uden at man kan
se spor fra arbejdet. 2018 er et rigtig godt år for arten
med unger i mange af kasserne - blandt andet i kasserne, der sidder på pælen på hul 17.

September/oktober/november
Nu er fuglene på vej sydpå igen, og nogle morgener kan man opleve et imponerende småfugletræk
over banen. Tusindvis af Bogfinker, Gråsiskener og
Engpibere passerer banen. Indimellem kan man
høre trompeteren fra flokke af Sangsvaner, der er
på vej mod vadehavsregionen. Op ad dagen er det
især rovfugle, man kan opleve, og mellem flokkene
af Musvåger kan man finde Røde glenter, og hvis
man er heldig, en Havørn.
Jeg håber, at ovenstående kan være til inspiration,
så du en gang imellem kigger op, selv om du selvfølgelig skal holde hovedet nede.
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Nyt fra Nivå Damerne

S

å er sæson 2018 kommet godt i gang,
og dejligt at se alle ”pigerne” er klar til at
brænde banen af.

Hjertelig velkommen til alle nye medlemmer af dameklubben. Vi har plads til mange flere i vores klub, så hvis du gerne vil høre, hvad
vi står for, og hvilke tilbud vi har, så er du meget
velkommen til at maile eller ringe til os i bestyrelsen. Du finder kontaktinformation om bestyrelsen
på klubbens hjemmeside under Dameklubben.
I april måned spillede vi kun 9 huller og sluttede måneden af med månedsturnering, hvor der blev spillet
den altid populære turneringsform Texas Scramble.
Efter middagen og præmieuddeling fra vores sponsor Golfexperten var det tid til modeopvisning med
tøj var Daily Sports, og vi sluttede af med køb i shoppen med flotte rabatter.
Maj måned startede med vores årlige match mod
dameklubbens venskabsklub Harekær Golfklub. I år
foregik det i Harekær, hvor vi desværre måtte overrække pokalen til Harekær-pigerne. Som altid en rigtig hyggelig dag.
Ugen efter startede vi vores løbende turnering, hvor
dem der har lyst samtidig kan spille Eclectic.
I maj måned afholdt vi også Pink Cup Turnering
(støtte til kampen mod brystkræft) for hele Nivå Golf
Klub´s damer. Alle fik en dejlig dag med godt humør
og et flot præmiebord.
Maj måned sluttede med månedsturnering, hvor vi
spillede Pink Ball. Vores sponsor var Hobnob, der efter turneringen viste dejligt casmere-strik mm.
I juni måned tog 18 piger på den årlige weekendtur,
som igen i år var henlagt til Trelleborg Golfklub ved
Slagelse. Som sædvanen tro en utrolig dejlig tur og
stort tillykke til dem, der gik ned i hcp efter flot spil.
Om aftenen var mødtes vi til drinks før middag,
lækker middag i klubrestauranten og sluttede med
drinks på terrassen, hvor også 4 herrer fra Asserbo
hyggede med. Efter søndagens runde var det tid til
frokost og præmieuddeling fra sponsor ERA BILER
Helsinge.
Juni måned slutter med en fælles turnering sammen
med herreklubben, hvor vi spiller Texas Scramble.
Sponsor er Allerød Vinhandel.

I de næste måneder er programmet:
Juli:
Sommerturnering sponseret af Robins GolfAkademi
Månedsturnering med spil fra Gul tee og sponseret
af Tupperware v/Hanne Nielsen

August:
Endagstur til Skjoldnæsholm Golfcenter sponseret
af Portlageret
Venindeturnering for par i én række sponseret af
Dyrberg/Kern
Månedsturnering med Mette´s sjov og Ballader
sponseret af Juhldal since 1975

September:
Challenge turnering mod Herreklubben (dameklubben har håneretten)
Afslutningsturnering med middag og kåring af Årets
vindere sponseret af Brillgaard Aps

Oktober
Generalforsamling den 10-10-18
Nivå Damerne
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Old Tigers på golfhøjskole

Old Tigers medlemmer på højskole

S

øndag eftermiddag d. 13. maj ankom 12
forventningsfulde Old Tigers til Nørregårds
Højskole i Bjerringbro. Årsagen hertil var, at
nogen i klubben havde luftet tanken om, at
det kunne være sjovt at være en gruppe fra
Nivå, der deltog på et højskoleophold. Undertegnede havde været på golfhøjskole mange gange og jeg
tog mig derfor af at vælge højskole og melde ud om
muligheden til Old Tigers.
Nørregårds højskole er en stor højskole, der kan
rumme ca. 90 elever, og da de unge elever var på tur
det meste af ugen, var der god plads til os ca. 40 golfere. Programmet var fyldigt, hvor vi havde mulighed
for at starte med morgensvømning fra kl. 06.00, og
derefter morgenbuffet og morgensamling med sang
efter højskolesangbogen samt et mindre foredrag.
Kl. 10.00 mødtes vi på golfbanen til undervisning
med efterfølgende frokost, hvorefter vi spillede 18
huller. Vi spillede golf 4 dage på forskellige baner
hver gang, bl.a. Tange Sø, Hjarbæk Fjord og Søhøjlandet. Vi var inddelt i grupper på syv, som fulgtes
ad indtil afslutningsmatchen, og hver gruppe valgte
selv holdopstillingen.
Det var spændende og udfordrende med alle de nye
baner, og nogle gange var det svært at nå hjem til
aftensmaden kl. 18.30. Så det var ikke hver aften, vi
nåede at skifte til ”civil”. Efter aftensmaden var der
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enten foredrag eller en aktivitet.
Onsdagen var fridag for golfen, og vi hørte her musikeren og komponisten Marie Frank synge samt fortælle om sin karriere. Om eftermiddagen besøgte vi
Cold Hand Winery, som lavede forskellige slags vin
på danske frugter. Vi blev utrolig godt beværtet både
med smagsprøver på vin samt små lækre sager til vinen, ja vi fik sågar opskriften på rabarberkagen med
hjem.
Det var en utroligt spændende uge, hvor vi hørte
nogle spændende foredrag, bl.a. om alkoholkulturen i renæssancen, som gav os lejlighed at smage
absint. Et musikalsk foredrag ved duoen Østerdahl/
Witter, som handlede om 1967, et af de vigtigste år i
rockhistorien skal også fremhæves.
Derudover lærte vi golfere fra hele landet at kende
samtidig med, at vi nød selskabet med de andre
Nivå golfere.
Ugen blev afsluttet med en afslutningsmatch i Hobro Golfklub, og et par timers velfortjent ”fri leg”.
Derefter festmiddag og præmieoverrækkelse i pejsestuen med efterfølgende folkedans, styret med
sikker hånd og harmonika af en af golferne.
Alt i alt et virkelig godt ophold, der kan tåle gentagelser.
Peter og Annelise Lindstrøm

Stort og småt i Nivå Golf

50 medlemmer af Old Tigers på tur til Polen 10. - 16. juni 2018

Godt ramt eller uheld?
For en måneds tid siden
har en af spillerne på
Løvbjerggård slået et slag,
der er sværere end et
Hole-in-one.
Hvem kan helt bevidst
ramme et grenhjørne i
10 meters højde på 100
meters afstand på hul 9?
Send gerne fotodokumentation, hvis du kan!

Ejer af fodaftryk efterlyses!
Det er aldrig lykken at
ryge i en bunker.
En golfspiller var onsdag
den 13. juni så uheldig
flere gange at spille i
bunkeren.
Vi, der spillede torsdag
morgen, fik så lidt ekstra
træning i at rive bunkers!
Tag hensyn til andre,
sørg altid for at rive efter
jer!

Nye ansigter i NGK‘s bestyrelse
Generalforsamlingen 21. marts betød, at der kom
2 nye ansigter i Nivå Golf Klub‘s bestyrelse.

Per Hald

Per har været medlem
af Nivå Golf Klub siden
2015.
Har i en årrække været
bestyrelsesmedlem og
baneansvarlig i Horsens
Golfklub.
I bestyrelsen arbejder
Per primært på at styrke
klublivet.

Lars Kristensen

Lars har været medlem
af Nivå Golf Klub siden
2006.
Han har været redaktør
af klubbens medlemsblad, NG-Magasinet
siden 2015.
Han spiller mest i Old
Tigers, hvor han er
medlem af bestyrelsen.
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Nivå Golf
Fra Fugleturen i maj 2018

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

