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Nivå Golf Klub sætter ambitiøst mål:
Vi vil være blandt de bedste til at
tage imod nye medlemmer!

B

Af Arne Ullum

estyrelsen for Nivå Golfklub har i den grad lyttet til kritik fra de helt
nye medlemmer. Nu sættes der gang i udvalgsarbejde, som i marts
skal lægge en plan for, hvordan Nivå bliver en af de bedste klubber
i Nordsjælland til at tage imod nye golfspillere.

Bestyrelsen for Nivå Golfklub har sat et
ambitiøst mål om, at klubben indenfor to år
skal være blandt de bedste i Nordsjælland
til at tage imod nye medlemmer.

”Nivå har haft et
stabilt medlemstal
de seneste år, men
vi vil gerne være
så gode til at modtage nye medlemmer, så vi kan øge
medlemstallet de
kommende år, for
at sikre en endnu
stærkere base for at
drive og udvikle både klubben og vores tre
baner,” siger formanden for klubben, Thorkild Bang.

Dameklubben

Umiddelbart lyder ambitionen stor, fordi
Nivå Golfklub som beskrevet i septemberudgaven af Golfmagasinet ligger i den tunge
ende i landet på ambassadørscoren blandt
de nye medlemmer.

Seniorklubben: Nivå Old Tigers

Men bag den lave tilfredshed gemmer der
sig nogle interessante tal.
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ter - samtidig med, at klubben begynder at
arbejde systematisk med de områder, som
trækker ned på tilfredsheden hos de nye
medlemmer.

Klubben er relativ dygtig til at uddanne de
nye golfspillere, som på trods af den generelle lave tilfredshed giver pæne karakterer
til regelundervisningen og golfkørekortet.
Thorkild Bang fremhæver derfor, at det
er vigtigt, at vi holder fast i disse resulta-

”Vores undervisning og introduktion til golfkørekortet vurderes højt, men vi har en stor
udfordring ved, at især de helt nye golfspillere ikke føler, at klubben har opmærksomhed på dem og heller ikke, at vi er gode til
at integrere dem i klubben,” siger Thorkild
Bang.
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Turneringslivet i 2018

Udviklingskonsulent Michael Jürgensen fra
Dansk Golfunion roser Nivå Golfklub for at
tage fat om problemet med tilfredsheden hos
de nye golfspillere. Han fortæller, at erfaringen fra de cirka 40 klubber. han besøger om
året, er, at mens man er ny golfspiller, så er
netop den sociale dimension ofte vigtigere
end selve golffærdighederne.

Af Formanden for Turneringsudvalget, Anette Tetens

N

”Der er et overordnet paradoks, at de ting, der
er allervigtigst for helt ny golfspiller, er nogle
af de ting, som klubberne er dårligst til at løse.
Det vigtigste for nye golfspillere er, at de får
en masse opmærksomhed. Det helt centrale
er, at den enkelte føler sig set og hørt,” siger
han.
Det forklarer også, at de erfarne golfspillere er
rigtig glade for Nivå, som er en af de klubber
i hovedstadsområdet, som har en meget høj
ambassadørscore – altså at medlemmerne vil
anbefale klubben til andre.
Samtidig viser de bagvedliggende data, at nye
medlemmer, som allerede har spillet golf i
en anden klub, er meget mere tilfredse med
klubben end de helt nye golfspillere.

Medlemmerne bliver inddraget i processen

Bestyrelsen sætter umiddelbart efter nytår
gang i et udvalgsarbejde som skal sikre, at
der i starten af marts ligger en samlet handlingsplan for, hvordan Nivå bliver en af de
bedste klubber i Nordsjælland til at tage imod
nye medlemmer og især helt nye golfspillere.
Populært sagt skal Nivå Golfklub være lige så
god til den sociale integration i klubben, som
klubben er til at lære de nye medlemmer at
spille golf og kende reglerne
Det bliver næstformand Torben Randrup, som
kommer til at stå i spidsen for arbejdet, som
også vil involvere en række af de nye medlemmer. Så er du en af de nye medlemmer,
så skal du ikke blive forbavset, hvis der ringer
en fra klubben for at få dit indspil til, hvordan man kan sikre, at nye medlemmer bliver
bedre integreret i klubben.
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u er sæsonen 2018 ved at gå på
hæld. Det har i modsætning til sidste år været en golfsæson præget af
sol og tørvejr.

Det har betydet, at vi ikke kan give vejret skylden for evt. manglende golfspil.
Vi har i turneringsudvalget afholdt mange forskellige turneringer i løbet af året. Sæsonen
blev skudt i gang under høj sol og temperaturer lige omkring frysepunktet med den sædvanlige Pitch-and-Put-turnering 18. marts.

Torben Randrup står i spidsen for
de nye initiativer for nye medlemmer

Alle medlemmer skal hjælpe

Erfaringen fra andre golfklubber er, at det er
afgørende, at de nye medlemmer i dagligdagen føler, at de er velkomne, og at klubbens
gamle medlemmer byder dem velkommen.
Uanset om det er i klubhuset, eller når en ny
spiller sætter sig på som tredje eller fjerde
spiller på en bold.

”Vi håber, at alle vil medvirke ved at vise
imødekommenhed overfor vore nye medlemmer, at nogen vil bidrage aktivt som frivillige;
mentorer, “kaninførere” og lignende, og andre ved at invitere nye medlemmer med i en
4-bold. Under alle omstændigheder håber jeg
på opbakning fra alle vore medlemmer,” siger
Thorkild Bang.
Han fremhæver desuden, at netop Nivå har
nogle helt specielle styrker i at tage imod nye
medlemmer takket være de tre baner, som
alle indenfor deres felt er i topklasse.
”Vi skal gøre det nemt og attraktivt at vokse
sig op igennem banerne fra starten på Par-3
banen, over Toftegård til 18 huller på Løvbjerggård,” siger Thorkild Bang.

Til gengæld var der til det sidste 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.
Vi har i år spillet tre stablefordturneringer,
som alle var tællende til Abacus Cup. Holdet,
der blev udtaget, spillede sig helt til landsdelsfinalen, hvor det blev til en flot 6. plads.
Vore to parturneringer er altid populære. I det
kommende år har vi overvejet at åbne for, at
årets anden parturnering kan være med deltagelse af en makker udefra.
Sommeren har givet alle golfspillere det mest
fantastiske sommervejr, man kunne ønske
sig. Men til turneringsudvalgets traditionsrige
Allerød Vinhandels Lysmatch i oktober, havde
meteorologerne havde lovet regn og blæst.
Vejret var dog med deltagerne, ingen regn og
ingen blæst. De helt nye lysbolde betød, at
alle kunne finde deres bolde - også selvom
det til sidst var meget mørkt. Selve turneringen forløb rigtig fint, og det var til stor hjælp,
at Kjeld Christiansen havde lavet en konstruktion, så flagene og dermed hullerne var lyst
op. Man kunne se dem på lang afstand.
Efter runden var der som vanligt ”Stegt Flæsk
og Persillesovs”.

Vejret var også med os til den sidste turnerining for i år, den 18. november; Juleturneringen, hvor der godt nok var noget køligt men
til gengæld meget solrigt.
I år havde vi valgt, at hvert hul skulle spilles
med forskellige former for udfordringer. På et
hul skulle spillerne eksempelvis slå med en
terning og lægge terningeslaget til den endelige hulscore. På et andet hul skulle spillerne
trække et kort, hvis kulør angav hvilken kølle/
jern spilleren måtte anvende til udslaget fra
tee. Efter turneringen var det traditionen tro
mulighed for en lækker julebuffet fremtryllet
af restauranten.
Vi vil fra turneirngsudvalgets side meget
gerne takke vore to trofaste sponsorer , Djarlo
Automobiler ved Michael Rosenbæk og Allerød Vin ved Palle Bech, for jeres sponsorater
til to traditionsrige turneringer i løbet af året.
Vi håber, at I fortsat vil støtte turneringsudvalgets turneringer. Skulle der være andre, der
på samme måde har lyst til at sponsorere en
af turneringsudvalget turneringer, vil det blive
taget imod med kyshånd.
På turneringsudvalgets vegne vil jeg ønske
alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi glæder os til at se jer i det nye
år til masser af dejlig golf og hyggeligt samvær.
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Julehilsen fra formanden
Kære medlem af Nivå Golf Klub

Kære Golf-piger

Vinterens fugl
I øjeblikket gæstes banen af en større flok stillitser. Stillitsen er en relativt lille, men meget
farvestrålende fugl. Det er en relativt almindelig ynglefugl i Danmark, sandsynligvis også på
vores golfbane.
Om vinteren samles stillitser i småflokke, der
fouragerer på tidsler og burre. I Sydeuropa er
det ret almindeligt at den holdes som burfugl,
så måske har I set den i et bur uden for en
café i Spanien.
Det kan også være I kender den fra den Pulitzer prisvindende roman, Stillidsen af Donna
Tartt. Her spiller et berømt maleri af en stillits
en afgørende rolle i bogen.
Erik Groth Andersen

I ønskes alle en RIGTIG
GLÆDELIG JUL samt et
GODT NYTÅR med tak for mange
dejlige timer sammen i 2018.
Vi glæder os til at se jer igen
i det nye år til masser af golf
og hyggeligt samvær.
Julehilsen fra Nivå Damerne
Birgit-Dorte-Marianne-Bente-Hanne

Først vil jeg ønske jer en Glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår.
Endnu en golfsæson rinder ud, og jeg håber, at alle har
fået spillet en masse golf i et år, som har givet gode
muligheder. Banerne har - bortset fra tørken - igen i
år stået i en fremragende stand. Vi skal være glade for
vores greenkeeperstab, som utrætteligt kæmper for, at
vi kan spille golf under de bedst mulige forhold.
De medlemmer, der har deltaget i vore turneringer, har
igen i år oplevet, at turneringerne er blevet af viklet på
bedste vis. Det gælder uanset om det har været Toftegårdspokalen, klubmesterskaberne eller en hyggeturnering på Løvbjerggård. En stor tak til turnerings-og
begynderudvalgene, som har stået for af viklingen af turneringerne.
Generelt vil jeg takke alle de frivillige, som har ydet et bidrag - stort som småt.
Uden jer ville det være et uoverskueligt arbejde at sidde i bestyrelsen. Nu synes vi,
at det er en fornøjelse.

Julehilsen fra Old Tigers

Sluttelig en tak til alle klubbens medlemmer, fordi I bakker op om vore initiativer. Vi håber, at I også til næste år vil bidrage til, at vi får en endnu bedre klub. Vi
vil nemlig over vinteren arbejde på et oplæg til, hvordan vi bliver blandt landets
bedste klubber til at byde nye medlemmer velkommen. Det kan alle os medlemmer
medvirke til, uden at vi skal ofre mange timer som frivillige. Det “koster” blot
lidt omsorg for nye, når I møder dem. Tag dem med i en 4-bold, hjælp dem til deres
første turnering og ikke mindst: Hils på dem og byd dem velkommen, når I møder
dem i klubben eller på banen.

Og vi har bl.a. brugt 2018 til at lære at spille hurtigere,
så I ikke oplever at skulle vente på os.

De bedste jule- og golfhilsener

Vi ønsker en Glædelig Jul til alle medlemmer af Nivå Golf
Klub. Vi har nydt det gode vejr i 2018, som har givet
masser af timers golf - også for os, der er oppe i årene.

God Jul og Godt Nytår

Thorkild Bang

på Old Tigers bestyrelses vegne.
Vagn Ludvigsen
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Nye Golfregler fra 1. januar 2019
af Lars-Kristian Kronborg Sode

Som alle forhåbentlig ved, træder de nye
golfregler i kraft den 1. januar 2019. Og der
gælder altså kun et sæt regler fremover.
Der kan ikke spilles efter ”gamle” regler.
Mange har allerede været på kursus. Det er
vigtigt, at alle medlemmer kender de nye
regler, inden man går en runde i det nye år.
Hvis du ikke har været på kursus i efteråret,
kan du melde dig til de næste kurser i januar og februar.

Shoppen har de nye golfregler i to udgaver: En praktisk ”Lommeguide” til 25 kr. og
”Spillerudgaven af Golfreglerne” til 30 kr.
Samlet pris for begge er 50 kr.
Udover kurserne er det vigtigt at følge med
på Nivå Golf’s hjemmeside
www.nivaagolf.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
om golfreglerne. På forsiden er der nu en
række links til reglerne.

Her er de 20 vigtigste ændringer:
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1.

Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter

2.

Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen straf)

3.

Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i det generelle område (fairway og rough)

4.

Udmåling til droppeområde – den længste kølle, undtagen en putter

5.

Drop fra knæhøjde

6.

Forkert green – lempelse skal nu også tages ved gene for stance eller sving

Banens områder

7.

Bold rammer spiller eller udstyr – ingen straf

8.

Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen straf)

Banen udgøres af fem områder:
0 ) ”Det generelle område”,
som er hele banen, undtagen:

9. Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – ingen straf
(dog ikke lige foran og bagved bolden)
10. Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst
11. Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen – når bolden erklæres uspillelig
12. Vandhazard hedder nu strafområde
13. Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i strafområde – og slå prøveslag
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1 ) Teestedet på det hul, der spilles
2 ) Alle strafområder, gul/rød
(tidligere kaldte vandhazarder)
3 ) Alle bunkere
4 ) Greenen på det hul, der bliver spillet

14. Bold bevæger sig på greenen efter markering – genplacér uden straf
15. Bold flyttet tilfældigt på greenen – genplacér uden straf
16. Skader på greenen – reparér alle skader fra sko, sten i overfladen, m.m.
Bring greenen tilbage til oprindelig tilstand.
Ingen forbedring tilladt af spillelinje udover reparation
17. Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling
18. Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp til opstilling
19. Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved putt fra greenen

1

20. Bold hviler mod flagstang i hullet. I hul, hvis blot en del af bolden er under jordoverfladen
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Nyt fra banen

Flot overskud i Jule Bingo Banko til
Juniorafdelingen i Nivå Golf Klub

Vi bruger stadig meget tid på at reparere skaderne
fra sommerens tørke. I øjeblikket er vi i gang med at
prikke de mest ødelagte områder. Tidligere på efteråret fik vi eftersået de fleste fairways på både Løvbjerggård og Toftegård.
I takt med at træerne på banen bliver større, vokser arbejdet med at fjerne blade fra dem også, så
der er gået rigtig meget tid med dette arbejde her i
efteråret. I det hele taget bliver der år for år mere og
mere arbejde der skal gøres på banen. I næste nummer vil vi komme lidt mere ind på hvad vi bruger
vores arbejdstimer på.
Vi er om sommeren seks mand til at passe banerne
og her om vinteren er der tre tilbage, resten er sæsonansat. De af os der arbejder om vinteren har selvfølgelig en del afspadsering og ferie til gode, så derfor vil vi for det meste kun være to mand på arbejde,
hvoraf den ene går inde på værkstedet og servicerer
maskinparken.
Fokus på banen er stadig at gøre den mere spillevenlig, så derfor vil vinteren igen blandt andet blive
brugt på opstamning af træer. Som I forhåbentlig har
bemærket er der ikke særlig meget højrough tilbage
på banen, faktisk stort set kun steder der ikke burde
være i spil.:-) Dette har vi kun kunnet opnå fordi vi
har opstammet og udtyndet i beplantningerne.

S

øndag den 25. november 2018 var det
tid til Nivå Golf Klub’s traditionsrige Jule
Bingo Banko

Der var 80 medlemmer tilmeldt bankospillet
kl. 14.30, hvoraf 34 allerede startede kl. 12.30
i den hyggelige julepyntede restaurant og fik
en rigtig lækker julefrokost.

Dette års ekstreme sommer vil vi aldrig glemme. På
mange måder var det en dejlig sommer og havde vi
bare fået tre eller fire dage med regn havde banerne
klaret det fint. Nu krydser vi fingre for et 2019 med
mere normalt vejr så vores bane får en chance for at
restituere sig.

De flotte bankopræmier og fantastiske lotterigevinster fristede, så der var godt gang i
salget af plader og lodder.

I skrivende stund er alle baner stadig åbne og vi håber at se jer herude.

Klubbens formand Thorkild Bang bød velkommen og var klar som aftenens opråber, og et
team af hjælpere (Lene Lausen, Torben Randrup, Thomas Bognar og Hanne Sattrup) stod
parat til at gå til hånde ved opråb om Banko
og præmieudlevering.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår
Greenkeeperne

Under de 10 spil var der både stilhed, koncentration, opgivne suk og hurraråb (Banko).
Der var præmier til en og to rækker samt hele
pladen samt sidegevinster. Efter bankospillet
blev der trukket lod om de fantastiske flotte
lotterigevinster.
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Foto: Erik Groth Andersen

Der skal lyde en stor tak til alle sponsorer,
der i alt sponserede præmier for over 18.000
kr., for uden dem var der ikke noget banko nævnt i vilkårlig rækkefølge:
Humle Bio - Gerly Nielsen – Martin Norden,
Din Bilraadgiver - Robins GolfAkademi - AnneMarie Hoff - Osteopat Oliver Frederiksen - SIF
Jacobs Jewellery v/Jette Sandahl - Nivå Golf
Center - Espergærde Farver v/Jeppe Hansen Old Tigers - Byens Madhus - Djarlo Automobiler v/Michael Rosenbæk - Arbejdernes Landsbank - Shoppen Nivå Golf - Steven Manot
Sommervoll - Peter Nørgaard – Finn Hansen
– Henrik Burmann - Indoor Golf Kokkedal Restauranten Nivå Golf - Nivå Damerne
Aftenens største vinder blev Nivå Golf Klub’s
Juniorer, idet det endelige resultat blev et
overskud på 12.000 kr., der går ubeskåret til
juniorarbejdet i Nivå Golf Klub. Et fantastisk
resultat, der ikke kunne lade sig gøre uden
alle sponsorerne og alle fremmødte, der støttede op om dette arrangement.
Festudvalget

11

Nivå Golf
Toftegård 10/12-2018 - Foto: Lars Kristensen

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

