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Golfspilleren i Centrum
Af medlem af kommunikationsudvalget Arne Ullum

G

olfmagasinet sætter i dette nummer fokus på medlemmernes
tilfredshed
med
Nivå
Golf
med udgangspunkt i den store
medlemsundersøgelse ”Golfspilleren i Centrum”.

Mens ros og anerkendelse fra medlemmerne
altid er et positivt og populært budskab, så
er det lige modsat med ris.
Golf Magasinet vælger at viderebringe utilfredsheden med klubben blandt de nye
medlemmer, fordi vi tror, at kun viden og
bevidsthed blandt alle medlemmer kan sikre,
at vi får rettet op på de kritiserede forhold.
Tilfredsheden blandt de nye medlemmer
vedrører os alle. For kun gennem glade og
tilfredse nye medlemmer kan vi sikre den
medlemsfremgang, som er fundamentet for, at
der i fremtiden er ressourcer til at vedligeholde
og udvide faciliteterne og klubbens aktiviteter.

Medlemmer af Nivå Golf klub er
markant mere tilfredse end i resten af
hovedstadsområdet

Arne Ullum
Nivå Golf klub har dermed en såkaldt netto
ambassadørscore på 52, hvilket er markant
over gennemsnittet for klubberne i Hovedstaden,
som kun er 42.

Medlemmerne af Nivå Golf klub er markant
mere tilfredse end gennemsnittet af golfspillere i hovedstadsklubberne. Læs om
de vigtigste resultater fra Golfspilleren i
Centrum fra juli 2018.
Seks ud af ti, eller 60 procent af medlemmerne
i Nivå Golfklub, vil anbefale klubben til andre
golfspillere. Modsat er der otte procent, som
vil fraråde andre at blive medlem af klubben.
Det viser de seneste tal fra den store
medlemsundersøgelse
Golfspilleren
i
Centrum, som er bestyrelsens og Nivå Golfs
vigtigste værktøj til at prioritere indsatser for at
forbedre klubben og banen.

Årsagen til de gode tal for Nivå er, at en negativ udvikling i 2017 er ændret. Alene i 2018
er Nivås ambassadørscore gået 10 point frem.
Det dækker over, at andelen af positive medlemmer er steget, samtidig med at andelen af
negative medlemmer er faldet.
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Se hvor tilfredse medlemmerne er
med de enkelte områder
Undersøgelsen gennemføres tre gange årligt,
hvor 1/3 af medlemmerne deltager hver gang,
så alle bliver spurgt en gang om året. Svarprocenten har det seneste år været 32 procent.
Det mest valide resultat er derfor at se på
helårstallene, og de viser, at vi i Nivå er mere
tilfredse end gennemsnittet i Hovedstaden
på områder som klubliv, træningsfaciliteter,
ledelse og information samt priser og produkter.
Generelt ligger Nivå stort set på eller over
gennemsnittet på alle områder. Det må
erkendes, at der foreligger nogen usikkerhed
på grund af den lave svarprocent, men i
lyset af en betydelig utilfredshed blandt nye
medlemmer, kan det udledes, at der må være
en tilfredshed væsentligt over gennemsnittet
hos de medlemmer, som har været i klubben
mere end to år.
Vi kan også se, at de mest tilfredse medlemmer, er dem, der spiller mindst 2 gange om
ugen. Der er også større tilfedshed, hvis man
er med i en klub i klubben.

Når tilfredsheden med banen i Nivå kun er på
niveau med resten af hovedstadsklubberne,
så skyldes det alene to ting: Toiletforholdene
på banen og afstandsmarkeringerne.

Her er
tilfredsheden
steget og faldet
mest

Især toiletforholdene afføder massiv kritik fra
medlemmerne. Faktisk er der ifølge undersøgelsen Golfspilleren i Centrum kun to klubber i
hele Danmark, som har dårligere toiletforhold
på banen end Nivå.

Lokalplan blokerer for bedre toiletter
Men det kan desværre have lidt længere udsigter, inden problemet med de dårlige toiletforhold bliver løst, fortæller direktør Ulrik Finnemann fra NGC, der er det selskab, som ejer
og driver banen.

Medlemmers fokusområder
Se her, hvad medlemmerne er mest tilfredse
og utilfredse med på banen, og hvad direktør
Ulrik Finnemann fra Nivå Golf Center (NGC) vil
gøre ved kritikpunkterne.

”Forbedring af toiletforhold er noget, NGC prioriterer højt, men grundet myndighedskrav vil
det være et projekt, der først kan gennemføres på længere sigt. Vi har et stærkt ønske om,
at etablere et toilet/”half way house” i området mellem hul 5’s green og hul 10’s teested
– netop her vil du passere 3 gange i løbet af en
runde,” siger han og uddyber ”Der foreligger
allerede tegningsmateriale, hvor et eventuelt
Half way house, vil indgå naturligt på banen.
Årsagen til, at det er så svært at få lov til at
bygge nye toiletter, er, at Nivå Golfklubs baner
er underlagt en lokalplan, som ikke umiddelbart tillader den slags byggeri. Uanfægtet om
kommunen ifølge Ulrik Finnemann er positivt
stemt, vil den ikke sætte gang i en ændring
af lokalplanen alene på grund af ønsket om
et halfway-house ude på banen. Særskilt skal
den lokale Naturfredningsmyndighed inddrages i den endelige godkendelsesproces.

Ros til greenkeepernes arbejde
Medlemmerne i Nivå er generelt på niveau
med eller mere tilfredse end i andre hovedstadsklubber på alle de områder, som er et
resultat af greenkeepernes arbejde. Det glæder Ulrik Finnemann: ”Svarene viser, at vore
greenkeepere gør et rigtigt godt stykke arbejde, og det fortjener de stor anerkendelse for”.
De eneste to punkter, hvor Nivå medlemmerne er mindre tilfredse end i resten af hovedstadsområdet, er spørgsmålet om information
når der laves arbejder på banen, og den tid
spillerne bruger på at finde bolde.
Det sidste handler formentligt også om banens design. Løvbjerggaard er kendt som en
bane, der er sværere end den lige ser ud til, og
derfor lander der formentligt også flere bolde
ude i roughen. Det er da også især medlemmer med et handicap over 37, som klager over
besværet med at finde bolde.

Nivå er ikke god til at give nye medlemmer opmærksomhed
De nye medlemmer giver Nivå Golfklub en
kraftig kritik i medlemsundersøgelsen Golfspilleren i Centrum. Golfklubben kunne være meget bedre til at modtage de nye medlemmer.
Nivå Golf klub er en klub, hvor nye medlemmer mener, at klubben burde rette langt mere
opmærksomhed på dem.
Det seneste års resultater fra Golfspilleren i
Centrum, retter en kritik mod Nivå Golf klubs
evne til at tage imod nye medlemmer. På en
række centrale områder hører klubben til de
lavest rangerende.

Afstandsmarkeringer er allerede løst
Det andet punkt, hvor Nivås medlemmer er
væsentligt mindre tilfredse end medlemmerne
i hovedstadsklubberne generelt, er afstandsmarkeringen. Siden Nivå Golf fik resultatet af
undersøgelsen, er problemet allerede løst, fortæller Ulrik Finnemann.
”Greenkeeperne har opsat ekstra afstandsmarkeringer. De gamle er bevaret, men for at
styrke afstandsmarkeringerne, er der nu opsat
nye røde og gule afstandsmarkeringer (100 og
150 meter),” siger han.
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Kritikken fra de 52 nye medlemmer, som det
seneste år har svaret på undersøgelsen, er
ekstra bemærkelsesværdig, fordi de samme
medlemmer på en række andre områder, ikke
er mere utilfredse end nye medlemmer i andre klubber.
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Hvis man ser på den samlede ambassadørscore
for nye medlemmer i Nivå, så trækker den dårlige modtagelse imidlertid så langt ned, at klubben med en såkaldt ambassadørscore blandt nye
medlemmerne på 38, er blandt golfklubber, hvor
nye medlemmer samlet set er mindst positive.
På et år er ambassadørscores faldet med 10 i
Nivå. Tallene viser, at der nu er 20 procent af de
nye medlemmer, som er negative overfor deres
samlede medlemskab., Det er tre gange så mange som på landsplan og dobbelt så mange som i
hovedstadsklubberne.

Hurtigere spil - til glæde for alle
Nogle gode råd fra Dansk Golf Union til os spillere
Værst ser det stadig ud på spørgsmålet om, at de
nye medlemmer føler, at klubben har opmærksomhed på nye medlemmer, hvilket er 24 procent under niveauet i hovedstadsklubberne.

Det siger formanden Thorkild Bang om
kritikken fra de nye medlemmer:

D

Fremgang på det seneste - 15 nye medlemmers svar i juli peger i bedre retning
Ud af de 52 svar fra nye medlemmer er de 15 afgivet ved undersøgelsen i juli, og her er svarene
betydeligt mere positive. Den samlede ambassadørscores er for de 15 medlemmer i juli-bevarelsen 67, hvilket er fem over niveauet i hovedstadsområdet og på niveau med hele landet.
Om det er udtryk for en ændring i de faktiske
forhold eller statistiske usikkerheder er svært at
afgøre.

Se her: Så dårligt klarer Nivå sig sammenlignet med andre hovedstadsklubber
Golfspillerne i hovedstadsområdet er generelt
mindre tilfredse end på landsplan. Men selv hvis
man sammenligner tilfredsheden blandt Nivås
nye medlemmer med hovedstadsområdet, så er
det en alvorlig kritik.
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et er rigtig ærgerligt, at vores nye medlemmer
ikke synes, at vi gør nok for at integrere dem
i klubben. Det vil vi gøre alt for at ændre på,
og her skal vi nok være bedre i vores samarbejde med NGC, som jo står for golfkørekortet til nygolferne. Det er dog værd at bemærke, at de øvrige
nordsjællandske klubber har tilsvarende udfordringer,
så måske golfspillere i Nordsjælland er vanskeligere
at stille tilfreds.
Én af de mulige forklaringer på ny-golfernes utilfredshed skal muligvis findes i det faktum, at vi har
mange forskellige typer medlemskaber, og at informationen er forskellig, om man er Par-3-medlem, Toftegårdsmedlem eller fuldtidsmedlem. Her må vi blive
bedre til at målrette informationen, så hver medlemstype får den rette, fyldestgørende information
Derudover skal vi have fintunet vores integrationstiltag med mentorer, orientering om turneringer, klubber i klubben m.m., så alle får en bedre modtagelse.
Heldigvis er der en positiv
udvikling i år, som vi tror
og håber hænger sammen med, at vi i foråret
for alvor har fået vores
mentorordning til at fungere. Den vil vi kigge på,
når sæsonen er slut og
se, om vi kan gøre den
endnu bedre. Derudover
De seneste besvarelser fra
vil vi drøfte problemet
sommeren 2018 viser heldigmed vore kolleger/konkurvis langt bedre resultater.
renter i Nordsjælland, for
Det tyder på, at de nye tiltag at se, om vi i fællesskab
har haft en positiv effekt.
kan finde løsninger, som
giver større tilfredshed, og endelig vil vi benytte os
af DGU’s råd og vejledning. De har nemlig de seneste 2 år peget på udfordringen med at fastholde nye
medlemmer og har lavet en del inspirationsmateriale
herom.

Spillernes adfærd
Vi har alle let ved at give eksempler på, hvad andre kan
gøre for, at vi selv kommer
hurtigere frem på golfbanen
og kan bevare en god rytme i
vores spil.
Men ansvaret ligger hos hver
enkelt spiller, og der er nogle
enkle strategier, der medvirker
til, at vi kan forbedre hastigheden på golfrunden, uden at vi
lægger en ekstra stressfaktor
ind i spillet.
Nedenfor vises 6 eksempler
på, hvordan man kan hjælpe
hinanden med at holde et
godt tempo til gavn for alle på
banen.

Hvad du kan gøre:
På Teestedet
Udsagn: Jeg vil gerne have
en god og hyggelig runde golf
med de andre
Huskeregel: “Få en god
runde”
Handlinger:
• - Aftal, at I spiller ready golf
(uden for tur, når
det er muligt
og sikkert).
• - Aftal, at I
er klar til at
lukke hurtigere
hold igennem med det
samme, og især hvis I har
brug for tid til at lede.

Undervejs
Udsagn: Jeg vil gerne bevare
et godt tempo, hvor jeg kan
holde en god rytme i mit spil
Huskeregel: “Gå i et rask
tempo”

Handlinger:
din
• Gå hurtigt hen til
bold, når det er
sikkert.
• Gå hurtigt
væk fra greenen, når hullet
er spillet færdigt.
• Hjælp hinanden med at
holde jeres plads på banen
(som er lige bagved holdet
foran og ikke lige foran holdet bagved).

For at fastholde tempoet
Udsagn: Jeg vil gerne slå, hvis
jeg er klar, men mine medspillere ligger længere fra hullet
Huskeregel: “Spil ready golf”
Handlinger:
• Du slår, når du er klar til
at slå. Afstem
hurtigt med
de andre, at
det er OK og
sikkert.
• Spil også “ready
golf” på greenen.

Når en bold er blevet
væk
Udsagn: Jeg vil gerne hjælpe
med at finde en bold, så vi kan
komme hurtigt videre
Huskeregel: “ Slå først, hjælp
bagefter”
Handlinger:
• Tiden er bedre anvendt
ved at spilleren selv
starter med at
lede, mens de
andre spiller
videre.
• Når du har
slået, går du over
og hjælper.

Når det er din tur
Udsagn: Jeg vil gerne bevare
et godt tempo, hvor jeg kan
holde en god rytme i mit spil
Huskeregel: “Forbered og
udfør”
Handlinger:
- Forbered dig på, at det bliver
din tur. Mens du går til din
bold, eller mens du venter:
• Mål din afstand
• Beslut valg af jern
• Læs dit putt
• Klar dine prøvesving
• Når det bliver
din tur, er du
klar til at udføre dit slag
inden 30 sekunder

Ved greenen
Udsagn: Jeg vil gerne hurtigt
videre, når vi har puttet ud, så
de næste kan komme til
Huskeregel: “Tænk fremad”
Handlinger:
- Placer din bag rigtigt – mod
næste teested
• Tag din medspillers bag
med fremad
• Hold flaget for
din medspiller
• Riv i bunkeren
efter din medspiller
• Skriv scorekort
på næste hul
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”Det er dejligt at være medlem
af Nivå Golf Klub”
Interview med Hanne Sattrup ved Lars Kristensen

H

vordan er det at være formand for
Dameklubben?

Hvad får medlemmerne ud af at være hos
jer?

Det er vigtigt, at der er en dameklub i
Nivå Golf Klub – ikke mindst nu, hvor
antallet af medlemmer er gået ned.
Der er bl.a. tendens til, at damerne bliver længere tid på Toftegaard banen end mændene. Det
skal vi have lavet om på, så vi får mange flere
damer, der har mod på at spille på Løvbjerggård
og på at blive medlemmer af Dameklubben.

Vi har vores faste spil om onsdagen. Der er god
deltagelse, og vi sætter hold hver gang, så man
får spillet med mange forskellige. Det får vi stor
ros for.

For øjeblikket er der 57 medlemmer, og der er
hver gang 25-30 deltagere til at spille. Set over
sæsonen er 2/3 aktive. Den sidste tredjedel ser
vi ikke noget til.
Arbejdet i Dameklubbens bestyrelse er dejligt,
og vi fem medlemmer har det så hyggeligt sammen. Vi deles om arbejdet, og vi tager også på
ture sammen.
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Som noget helt nyt har vi nu også fået nogle
tider om formiddagen. Det har løst et behov
for mange af medlemmerne, som har svært
ved at få tid til at spille sidst på eftermiddagen.
Bl.a.dem, der er stoppet med at arbejde og ønsker at spille tidligt.
Du har altid et smil på, når du fortæller om
Dameklubben?
Det handler om, at Dameklubben også er socialt samvær. Dameklubben består af en masse
glade piger, som hygger sig sammen på banen
og til vore sociale arrangementer.

Hanne Sattrup • en Ildsjæl
- som brænder for Nivå Golf Klub

H

anne er 70 år og bor i ejerlejlighed i Kokkedal.
Hun er født og opvokset i København.
Hanne Sattrup har beskæftiget sig med regnskab i hele sin erhvervskarriere. Så det er ikke
tilfældigt, at hun er en glad kasserer i Nivå Golf Klub.
Hun var i starten beskæftiget som regnskabsmedarbejder på et mindre revisionskontor, hvor hun også
løste regnskabsopgaver for nogle af klienterne.
Derefter blev hun souschef med ansvar for regnskab
og bogholderi på Musikhøjskolen på Frederiksberg.
Nu er Hanne gået på pension, og det har givet endnu
mere tid til at være aktiv her i NGK.
Hanne karakteriserer sig selv som et ”foreningsmenneske”.
Hun var i mange år aktiv i bestyrelsen for Nivå Badminton Klub. Hun havde mange funktioner og var i en
årrække formand for badmintonklubben, indtil hun
stoppede i 2009,.
Hanne Sattrup har spillet golf siden år 2000 – først
i Fredensborg GK og siden 2004 i NGK. Hanne blev
valgt ind i Dameklubbens bestyrelse i 2008 og blev
formand i 2010. Medlem af NGK’s bestyrelse siden
2014 efter et år som suppleant. Blev fra starten kasserer.
Handicap: 20,1

Der bliver arrangeret nogle hyggelige weekendture både til andre steder i Danmark og til Sverige. Hygge er et ord, der går igen i alt, hvad vi
foretager os.
Er det anderledes at være kvindelig golfspiller?
Ja, kvinderne har sværere ved at bruge tid og
penge på arrangementerne end mændene. Når
der indbydes til noget, siger mændene bare ja
med det samme. Kvinderne skal lige have fundet ud af, om de kan tillade sig at tage med. Og
de har generelt større respekt for, at helligdage
og weekender skal bruges til andet end golf.
Det koster penge – og hvad siger familien?

Du er også medlem af Nivå Golf Klub’s bestyrelse?
Det er jeg meget glad for. Og jeg er specielt
glad for posten som kasserer. Det giver mig
mulighed for at bruge min professionelle baggrund i regnskab i klubben, nu hvor jeg er gået
på pension.
Når det gælder klubbens regnskaber, så går jeg
i dybden. Der skal være styr på tingene – og det
er der!, siger Hanne med et bestemt smil.
Udover regnskabet, hvad arbejder du så med
i bestyrelsen?
Jeg synes, vi skal have mere klubliv. Jeg har jo i
flere år været aktiv i bl.a. vores festudvalg. Nogle gange er det lykkedes at få gennemført nogle
rigtig festlige arrangementer. Andre gange –
som i sommer – er der ikke så stor tilslutning.
Jeg synes, vi skal styrke arbejdet i festudvalget,
blive mere kreative – få skabt nogle nye traditioner i Nivå Golf Klub.
Sammen med restauranten kunne vi måske
lave nogle fredagsaftener med lidt spil, og hvor
grillen er i gang på terrassen - eller hvor kokkene tryller lidt med f.eks. en skaldyrsaften eller
lignende. Jeg tror, at mange af medlemmerne
gerne vil være med til noget ”anderledes”.
Du lyder som en, der gerne vil være aktiv
mange år endnu?
Ja, meget gerne. Jeg er på valg både til NGK’s
bestyrelse i foråret 2019 og til Dameklubbens
bestyrelse.
Jeg stiller op igen, og jeg håber, at jeg bliver
valgt til en ny periode.
Jeg har både lysten og energien til det!
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Tørken i Nivå Golf

af chefgreenkeeper Erik Groth Andersen

Nyt fra Lars-Kristian Sode
Regel -& Etikette udvalget

NO-SHOW

NYE GOLFREGLER 2019

Der er alene fra 15. juli til 15. august 270 spillere, der
ikke har husket rettidigt at bekræfte deres bookede
starttider i Golfbox.
„Det er bare for dårligt“, og det viser en
manglende respekt for øvrige medlemmer og gæster.
Kom nu ... !!! Bekræft, at I er kommet. Eller afbestil jeres tid, hvis I ikke kommer.

Fra 1. januar skal vi spille efter et helt nyt regelsæt.
Derfor er det vigtigt, at alle golfspillere fra starten
kender de nye regler.
Hold øje med hjemmesiden, hvor tidspunkterne for
efterårets og vinterens regelkurser bliver annonceret.
De næste regelaftener er:
Onsdag den 28. november kl. 18.30 - ca. 21
Tirsdag den 4. december kl. 18.30 - ca. 21

Dette gælder både ved spil på Toftegård, Løvbjerggård
og Par3 banen.

H

vis vi var enige om, at 2017 var meget
våd, så kan vi vist godt blive enige om
det modsatte i år. Vi skal åbenbart vænne
os til mere ekstremt vejr, hvor en vejrtype
bider sig fast i længere tid, end vi er vant til. Hvad
betyder det så for vores golfbane? I hvert fald at
dræn og vandingsanlæg helst skal fungere optimalt. Desværre er det sådan, at da man anlagde
vores golfbane, tænkte man ikke over klimaændringer. Det var stort set ikke noget, man snakkede om dengang. Derfor er mange af hullerne
ikke drænet på en måde, der er tilstrækkelig, når
vi oplever en sommer og et efterår som i 2017.
Vores vandingsanlæg kan til gengæld ikke følge
med i en sommer som denne, hvor det stort set
ikke regner. Vi har ikke nok vand eller tilstrækkeligt kraftige pumper til, at vi helt kan undgå tørkepletter på greens og teesteder, og vi hverken kan
eller må vande fairways.
I skrivende stund er der ved at bliver eftersået på
de fleste af de tørkeramte fairways. Til det formål
er der indkøbt otte hundrede kilo græsfrø. Eftersåningen bliver udført om aftenen på både Toftegård og Løvbjerggård. Der eftersås udelukkende
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med rødsvingel græs. Det er den græssort, vi har
på fairways på den nye del af Løvbjerggård.
Vi har repareret drænet på hul 4 ved fairwaybunkeren. Nu bliver det spændende at se, hvilken
effekt det har. Der har jo længe været problemer
i det område. Andre tiltag der har at gøre med
dræn er under overvejelse.
Efteråret bliver sandsynligvis hårdt for banerne.
De områder, der er mest tørkeramte, bliver let
meget mudrede, når vi får regn. I kan hjælpe ved
at respektere de afmærkninger, der bliver etableret. Vi har tænkt os at afmærke/afspærre de områder, der er hårdest ramt af tørken, og som nu
bliver eftersået, med hvide streger.
Nu bliver det spændende at se, hvordan vejret
i efteråret og vinteren bliver. Vi håber på en del
regn og varme i det næste stykke tid, så de nye
græsfrø får gode betingelser, og så glæder vi os
over, at skaderne efter tørken trods alt ikke er så
alvorlige, som det en overgang så ud til.
Erik Groth
Chefgreenkeeper

SCOREKORT

PAS PÅ VORE BANER

For øjeblikket ligger ca. 45 scorekort til godkendelse i
Golfbox, hvor markør ikke har godkendt. Desuden er der
ca. 20 scorekort, som er udfyldt forkert, og som derfor
ikke bliver viderebehandlet.

Turf

Det er spillerens ansvar at:
• indtaste danske runder i Golfbox. Klubben udfører
ikke denne service mere... !!
• få markør til at godkende deres scorekort
• udfylde korrekt
• at spille efter det nye hcp, selvom det ikke er
afsluttet behandlet i Golfbox.
Der bliver afleveret mange scorkort i postkassen, uden
EDS afkrydset, disse bliver IKKE indberettet, og bliver
kasseret ... !
Bemærk, at spilles der ud fra et for højt, forkert hcp.,
skal spillerne diskvalificeres ifb med turneringer.

Banen har været meget tør, hvor turf næsten har været
en umulighed. Men nu er der kommet grønt græs igen.,
Desværre har mange „glemt“, hvordan turf lægges på
plads igen. Så venligst: Husk at lægge turf tilbage.

Cigaret skodder
Bare på hul 7 kunne vi her en tilfældig dag samle 5
cigaret skodder op. Pinligt hvad sker der her ...

Bunkers
Riv nu bunkeren, så du altid efterlader den i en stand,
som du selv ønsker at lande i.
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En aktiv sommer i NGK
ved formanden for Turneringsudvalget Anette Tetens
Hulspilsmesterskaberne har været inddelt i 4
rækker efter handicap. Vinderne af de enkelte
rækker blev:
A-rækken - hcp: +8,0 - 9,9 - Robin B. Lundskær
B-rækken - hcp: 10,0 - 8,4 - Juno Jensen
C-rækken - hcp: 18,5 - 25,4 - Martin Gyldholm
Tietze
D-rækken - hcp: 25,5 - 36,0 - Sebastian Fernblad

Klubmesterskabet 2018

T

Årets mestre i Nivå Golf Klub

urneringsudvalget håber, at alle har nydt
det helt fantastiske vejr, der har været
denne sommer. Heldigvis er det ikke
alle, der har været bortrejst, så der er
mange, der har kunnet få gavn af de
mange ekstra meter, som tørken har kunnet give
os.
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år var 77 klubber tilmeldt Abacus Cup, der afvikles under DGU. Kvalifikationen til Abacus
Cup består i, at de enkelte spillere skal samle
point sammen ved placeringer i mindst 3 af
klubben egne turneringer i 5 handicap grupper. Vinderne af de 5 grupper udgør klubbens
hold til Landsdelsfinale og eventuelt Landsfinale.
Den første udskilning var deltagelse i en af de 4
Landsdelsfinaler. Nivå Golf Klubs hold spillede
på Hjortespring den 9. september 2018, hvor
det blev til en flot 2. plads, og dermed nok til
at være kvalificeret til at deltage i Landsfinalen.
Kun 2 hold gik videre.
Holdet bestod af:
Jan Hammer, Bjarne Jappe, Lars Holtzmann,
Claus Kann og Rene Bang Hansen

viklet med 76 deltagere. Vejret startede smukt
og solrigt. Langt de fleste nåede ind, inden der
kom en gevaldig byge.

Efter åbningsturneringen har vi haft endnu to stablefordturneringer, der talte med til Abacus Cup.
Den sidste blev igen i år sponsoreret af Djarlo
Automobiler gennem Michael Rosenbæk. Det er
en af turneringsudvalgets tilbagevendende sponsorer, som vi sætter stor pris på.
Det endelige hold, som skulle repræsentere Nivå
Golf Klub, blev Jan Hammer, Bjarne Jappe, Lars
Holtzmann Claus Kann og Rene Bang Hansen.
De fik en flot anden plads til landsdelsfinalen
på Hjortespring den 9/9 2018 og de gik dermed
videre til finalen på Faaborg Golfklub den 7/10
2018, hvor de 8 bedste hold spillede. Det blev
til en 6. plads med kun 5 points op til 3. pladsen.
11. september blev årets anden parturnering af-

Året suverænt mest populære turnering indtil
videre - med 92 deltagere - er og bliver Nivå Golfklubs Klubmesterskab.
Igen i år har turneringen - som DGU anbefaler
- været en slagspils turnering fra scratch med aldersopdeling. Det blev til to meget lange dage
med solrigt men køligt vejr. Den friske blæst var
med til at drille spillerne lidt.
Vinderne af klubmesterskaberne blev:
A-rækken - 0–99 år - Philip Hartig (HCP: 0,3)

I

Abacus Cup
2018

Vinderne af parturneringen i august blev:
1. plads: Thomas Jensen / Martin Gyldholm Tietze
2. plads: Flemming Sabatinski / Tom Holmskov
3. plads: Carina Augsburg / Claus Brask Lemche
Hen over sommeren har der været spillet Hulspilsmesterskab. Alle kampe blev på fornemste
vis afviklet til tiden. En stor tak til deltagerne.

Junior- 0–18 år - Noah L. B. Lundskær (HCP: 11,3)
Ungsenior 19–31 år - Marcus Holsey Gramkow
(HCP: 16,9)
Mid-age 32–49 år - Paulo Ramirez (HCP: 8,9)
Senior 50–59 år - Erik Groth-Andersen (HCP:
3,0)
Veteran 60–69 år - Christian Axel Sundberg
(HCP: 14,6)
Superveteran 70-99 år - Bent Rasmussen (HCP:
21,0)

Det er 4. år i træk, at Nivå Golf Klub har et hold
med i landsfinalen i Abacus Cup.
Til Landsfinalen på Faaborg Golf deltog Tonny
Christensen i stedet for Jan Hammer.
Holdet forberedte sig godt ved at tage af sted om
lørdagen og spille en runde på banen. Om aftenen var der tid til at tale om banens udfordringer.
På dagen spillede holdet sig til en 6. plads ud af
8, men med kun 5 point fra en 3. plads.

Tillykke med det!
Nivå Golf Klubs Abacus Cup Ambassadør
Bjarne Hansen
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Old Tigers i Sverige

Stort og småt i Nivå Golf
Sæsonens fugl
Musvåge

Nu er efterårstrækket for alvor i gang, og Nivå er
ofte et rigtig godt sted at observere trækkende
rovfugle.
Hold derfor øje med de store skruer af musvåger,
der vil kunne opleves fra midten af september og en
måned frem.

32 medlemmer af Old Tigers på tur til Araslöv 28. - 29. august 2018

O

ld Tigers havde traditionen tro en sensommertur til Sverige. 28. - 29. august gik turen
til Araslöv Golf & Resort.

Et dejligt golfanlæg med to 18 hullers baner, restaurant og hotel.
32 medlemmer deltog i turen, hvor transporten
foregik i egne biler.
28. august spillede vi Stableford. Og vi blev fordelt med 4 hold på hver af de to baner. Det be-

tød, at vi alle kunne gå ud indenfor 40 minutter,
og at vi tilsvarende alle var tilbage i god tid inden
middagen.
29. august spillede vi Texas Scramble - også fordelt på de to baner, så de der havde spillet på
Norra på førstedagen spillede på Södra på andendagen og omvendt.
Onsdag eftermiddag kunne vi alle drage hjem efter to dejlige dage i det svenske.

På de gode dage kan det sagtens dreje sig om over
tusind musvåger, der trækker over banen. Hvis I er
heldige kan der sagtens gemme sig røde glenter og
måske en havørn i en af skruerne.
Erik Groth Andersen har lovet at skrive en artikel om
årstidens fugl i de kommende numre af Nivå GolfMagasin.

Foto: Klaus Malling Olsen

Mindeord
En lille sol er slukket blandt os
I begyndelsen af august fik vi at vide, at
Kristian Gydesen - alt for tidligt - var afgået
ved døden under sin sommerferie.

Gode resultater i Regionsgolf

Han blev kun 26 år. Men alle vi, som har
mødt ham i Nivå Golf Klub, har oplevet ham
som en glad og nysgerrig ung mand.
Trods sit handicap gav han aldrig op, og da
han blev udtaget til handicap-OL i Canada,
gik han til træningen med krum hals.

Greenkeeperne oplever fortsat, at bolde
rammer deres maskiner, når de arbejder på banen.
Husk, at Greenkeeperne altid har førsteret på banen.
Nivå’s hold D fra søndagens finale på Møn.
Kate Christiansen, Claus Kann, Keld-Ole Christiansen, Anette Tetens, Torben Hanson, Claus
Eriksen Torben Randrup (Holdkaptajn).
Tabte snævert med 5-6 til Hillerød.
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Nivå’s Veteran D hold fra finalen i Greve.
Forrest: Birgit Stendell og Lene Lausen (Holdkaptajn) - Bagest: Hans-Henrik Schaltz, Finn
Hansen og Henning Kryger (Jan Svenningsen
var kørt inden fotoseancen). Tabte finalen 5-6 til
Hedeland
Flot, at begge hold nåede Øst-Finalen!

Spil først videre, når greenkeeperne enten er på sikker afstand, eller har givet
signal om at spillet kan fortsætte.
Er du i tvivl, så vent med at spille videre!

Heldigvis fik han også et flot resultat med
hjem, som han kunne være stolt af.
Hans indstilling til både livet og golfsporten
var noget, vi alle kunne tage ved lære af.
Han viste altid sin glæde ved livet og golfsporten.
Desværre brændte hans lys ud alt for tidligt.
Æret være hans minde.
Thorkild Bang, formand
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