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2020 har været et besynderligt år!

åres første måneder sad vi i Danmark og iagttog
hvordan først Kina og senere Sydeuropa blev lukket
ned på grund af Corona og i marts ramte nedlukningen også Danmark. Det betød også, at alle idrætsaktiviteter blev lukket ned. I golfklubberne var der dog
modstand mod nedlukningen, idet der kunne tages
alle nødvendige forholdsregler til at imødegå smitte.
Efter en stor indsats fra DGU’s formand blev golfklubberne genåbnet efter knap en måned, men med en
række forholdsregler. Der måtte kun spilles i 2-bolde,
alt ”baneudstyr” så som river, affaldsspande m.v. skulle fjernes, flaget måtte ikke tages op, og der blev sat
skumforinger i hullerne, så bolden nemt kunne tages
op. Herefter lempede man restriktionerne gradvist, og
i løbet af maj måned kunne der spilles næsten under
normale forhold. Kun turneringerne (og Golfens dag)
var forhindret af forsamlingsforbuddet.
I Nivå måtte vi derfor – i lighed med alle andre klubber – aflyse vores åbningsturnering, og Golfens Dag
blev gennemført på en helt ny måde i juni måned. Heldigvis lykkedes det at få afviklet næsten alle øvrige
turneringer, så vores medlemmer fik mulighed for at
konkurrere mod hinanden. Ikke mindst lykkedes det
at afvikle den første ”Nivå-uge” i august, vi fik afviklet
klubmesterskaberne, og klubberne i klubben nåede
også at afvikle deres afslutningsturneringer, inden landet igen blev lukket ned af Coronaen, så vi desværre
måtte aflyse 2 traditionsrige aktiviteter – Bankospillet
og juleturneringen.
Også regionsgolfen og DGU-turneringerne blev ramt.
På grund af forsamlingsforbuddet, blev begge turneringer skåret ned, så klubberne kun kom til at møde
hinanden én gang i puljerne. Til gengæld blev alle matcher afviklet på ”neutral bane”, så ingen hold havde
hjemmebanefordel. For vores regionshold gik det fint,
idet vi fik hold videre finalerunderne. Desværre fik vi
ingen landsmestre, men en absolut godkendt sæson
for regionsgolfen. I DGU-turneringen havde vores førstehold store forventninger inden sæsonstart, men
de måtte erkende, at det er vanskeligt at være i pulje
med klubber, som enten er rykket ned eller har højere
rangerende hold. Under alle omstændigheder lykkedes det ikke for førsteholdet at sikre sig oprykning –
derimod måtte de rykke ned i 4. division. Til gengæld
fik vores damehold i kvalifikationsrækken et væsentlig
bedre udbytte af 2020, hvor de fik fodfæste i rækken.
Overordnet set må dog konkluderes, at det har været
en trist golfsæson, som vi gerne havde været foruden.
På den anden side betød nedlukningen af alle andre
aktiviteter, at golfsporten kom i en helt ny og uventet
situation, nemlig en medlemstilgang, som bragte det
samlede medlemstal i danske golfklubber på det hø-

jeste antal nogensinde, 154.803! Også Nivå Golf Klub
har haft medlemstilgang i 2020. Golfens Dag gav godt
30 nye medlemmer, og af de knap 100, der har gennemført golfkørekortet, er ca. 80 blevet medlem af
klubben, så vi i 2020 nåede op på 1366 medlemmer.
Skønt at så mange finder interesse for vores dejlige
sport.
Det underlige år med de mange begrænsninger betød
også, at vores nye restauratør Kombuis fik en svær
start, og desværre fik de aldrig den forretningsmodel,
de havde stillet i udsigt til at fungere. Det kostede på
renomméet, og da restauranten igen blev lukket ned
hele vinteren og det meste af foråret 2021, måtte de
træffe det svære valg at erklære sig konkurs. Heldigvis
har vi på alle øvrige felter haft et godt samarbejde med
Nivå Golf Center. Der har også i 2020 været gjort en
stor indsat for at udvikle og vedligeholde banerne, så
både medlemmer og greenfee-spillere har kunnet få
en god golfoplevelse. Greenkeeperstaben følger den
master-/udviklingsplan, som blev lagt for nogle år siden med god bistand fra baneudvalget, som kommer
med spillernes input til, hvad der kan/bør ændres.
På trænersiden er Robin Lundskjær som PGA Head
Pro ”still going strong”, og han gør et stort stykke arbejde for at både vores juniorer og nybegyndere får
”knækket koden” til at svinge en golfkølle og kommer
godt i gang med golfen, ligesom han både er træner og
spiller på vores elitehold. Herudover vendte Jens Ole
Kristensen i 2020 tilbage til Nivå efter at Skjoldnæsholm lukkede ned. Han er meget aktiv på vores driving
range, og det er dejligt at se, at han supplerer Robin
med træningstilbud til klubbens medlemmer. Endelig
tilbyder Anders Dahl Christiansen træning, som også
indeholder tilbud om mentaltræning og coaching.

Begynderudvalgets Beretning
v/ formanden Kirsten Bæk
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Det lykkedes lidt sent på sæsonen
at afholde et møde med alle mentorerne, hvor der blev udvekslet
erfaringer og forventninger.

har for alle
været
et
usædvanligt
år, der har medført store udfordringer i forbindelse med afvikling af
vores aktiviteter, ikke mindst i forbindelse med kørekort.

Vi har efterhånden opbygget et
stort og dygtigt team af frivillige,
der glade møder op uge efter uge.

Begynderudvalgets opgaver har i
år omfattet følgende aktiviteter :

Vi har i gennemsnit brugt 12-15
mentorer om ugen. Hver uge.

Golfkørekort - forløb
Golfkørekort - weekend.
Tirsdagsgolf
Mentorordning.
Turneringer på Løvbjerggård.
Vintergolf

Golfkørekortforløb
omfatter
træning på driving range og Spil for
begyndere - herunder “spilleprøver”.
Da vi havde forsamlingsrestriktioner valgte vi i begyndelsen af sæsonen at tilbyde alle nye golfere
en personlig mentor, som guidede
spillerne igennem de første uger.
Det krævede mange ressourcer i
form af mentorer. Ikke mindst fordi
der i løbet af året har været usædvanlig mange deltagere i golfkørekortet.
Da restriktionerne blev lempet,
kunne vi afholde Spil for begyndere på mere normal vis. Dog indførte vi, at spillerne skulle tilmelde sig
i Golfbox. På den måde kunne vi
give spillerne starttider og det krævede antal mentorer hidkaldes.
Spil for begyndere er for alle, der
endnu ikke har bestået kørekortet.
Det afholdes hver mandag kl 17.00
på par 3 og Toftegård. Der er altid
mentorer til at guide spillerne.
Et kørekortforløb strækker sig over
4 uger, men spillerne fortsætter
med at deltage i Spil for begyndere, indtil kørekortet er bestået.
Til Spil for begyndere har der deltaget rekordmange i år. En enkelt
mandag var der 38 deltagere.

Spil på Løvbjerggård.

Golfkørekort - weekend.
3 weekender er der afholdt kørekortkurser i denne sæson.
Weekendkurser begynder for spillerne kl 8:00 lørdag morgen med
morgenmad og briefing. Derefter
teori, slagtræning og spil på par 3.
Dagen slutter kl 17.
Søndag mødes vi igen kl 8, hvorefter teori og slagprøver afsluttes.
Og endelig den praktiske prøve.
Vi har ialt haft 30 igennem weekendkørekort. 99 % har bestået.

Tirsdagsgolf.
Tirsdagsgolf afholdes på Toftegård
hver anden tirsdag i sæsonen. Her
mødes nye spillere til en hyggelig
runde med andre nye spillere. Der
er mentorer til at guide dem rundt
på banen.

Mentorordning.
Mentorordningen er i løbet af de
sidste år blevet struktureret og
sat i system, så mentorerne har
fælles retningslinjer med hensyn
til at imødekomme og vejlede nye
spillere. Til det formål er der udarbejdet en Mentorhåndbog, som
kan ses på hjemmesiden. Mentorhåndbogen er blevet til i et samarbejde mellem begynderudvalget
og Centret.

Vi har 2 gange tilbudt spillere med
max hcp 54 at deltage i en turnering på Løvbjerggård med efterfølgende middag. Formålet er, at
spillerne kan få indtryk af, hvordan
det er at spille en 18-hullers bane
og deltage i en social turnering. Og
forhåbentlig give dem lyst til at blive fuldtidsmedlemmer.
Begge gange har der været stor interesse for at deltage. Der har været en mentor i hver bold, som bl.a
kunne vejlede spillerne i at samle
bolden op.

Vintergolf.
Et nyt tiltag har været Vintergolf,
som blev planlagt til at være en
søndag om måneden i vinterhalvåret. Formålet var, at opmuntre de
nye spillere til fortsat at mødes og
gå en runde på Toftegård.
Naturligvis med støtte fra mentorer.
Desværre måtte vi aflyse de fleste
af disse arrangementer på grund af
coronarestriktioner eller på grund
af for meget sne på banen.
Et golfmæssigt godt og udfordrende år. Med stor interesse for sporten.
Til gennemførelse af golfkørekort
har vi haft et konstruktivt samarbejde med Robin og Sode.
Ialt har lidt over 100 personer været igennem kørekortforløb /weekendkørekort /individuelt forløb.
Ca 80 har tegnet medlemsskab af
NGC.

Festudvalgets Beretning

S

v/ formanden Hanne Sattrup

om alle andre udvalg har det også for
Festudvalget været et specielt år, hvor vi
ikke har kunne gennemføre alle arrangementer.

Vores venskabsturneringen med Ree samt årets
Bankospil blev desværre aflyst.
Det var dog muligt at afholde Fredagsgolf, Grill
og Hygge, som vi startede med i 2019 som et
nyt tiltag.
Konceptet er at vores medlemmer på udvalgte
fredage kan mødes til en lille 9 hullers turnering
på Løvbjerggård fra kl. 16.00 og derefter være
sammen med andre medlemmer på tværs af
klubben ved GRILLEN, eller hvis man bare har
lyst til at nyde den dejlige Grillmad fra restauranten, kan man også bare tilmelde sig det.
Toftegårdspillere kunne deltage uden at betalte greenfee. Turneringen var hver gang Texas
Scramble, og holdene blev blandet med lav/høj
hcp. og Løvbjerggård/Toftegårdspillere sammen.

Der blev afholdt i alt
4 arrangementer med
rigtig fin tilslutning og
fantastisk stemning.
Ca. 40-50 spillere var
tilmeldt og flere til
spisning.
Festudvalget syntes,
det igen i år var en
succes.
Årets Sommerfest
med Middag og Hygge
i august var i år afslutningen på Nivå Golf Ugen,
men desværre var der ikke tilmeldinger nok til, at
vi kunne gennemføre det.
Festudvalget arrangerede også Turnering og
Middag for Udvalgsmedlemmer. Efter turneringen var der middag og lidt underholdning i form
af Puttekonkurrence, Dartspil og Roulette. Rigtig
hyggelig aften, hvor også ægtefæller var inviteret
mod egen betaling.

Turneringsudvalgets Beretning
v/ formanden Bjarne Hansen

Året med Corona
Året 2020 vil vi huske for Corona virussen og de
begrænsninger, der blev lagt på forsamlinger. Vi
aflyste turneringer med gunstart frem til sommerferien. Turneringerne på Toftegaard blev også
ramt af aflysninger. Klubmesterskaberne i Hulspil
kunne vi gennemføre fra april til august med 2
bolde, afstand og håndsprit. Den populære Djarlo
Par Turnering blev udsat men heldigvis gennemført i september.
Klubmesterskaberne i slagspil blev spillet i den
sidste uge af august i et vindue i restriktionerne dog med maske på indendørs. Lysmatchen i
oktober blev spillet lige inden samfundet lukkede
igen. Juleturneringen som skulle have været den
festlige afslutning på året i november blev ramt
af nye restriktioner, så vi måtte aflyse.

Nivå Golf Klub Klubmesterskaber 2020
2020 har været året med mange aflyste klubturneringer, men klubmesterskaberne fik vi da
gennemført.

Klubmesterskaber i Hulspil
Klubmesterskaberne i Hulspil i 2020 blev spillet
med 87 deltagere (2019 43) inddelt i 4 rækker
efter handicap med de samme grænser som
i Regionsgolf med damer og herrer i samme
række. Det var faktisk en dame, Jennifer Illum
McKay, der blev Klubmester i C rækken.

Klubmesterskaber i slagspil
Klubmesterskaberne blev spillet i weekenden
den 29. og 30 august med 92 deltagere (2019
96). I år fortsatte vi med inddeling i rækker efter
alder og med spil uden handicap og tildelte slag.
Klubmesterskaberne i slagspil er dagen, hvor der
spilles ”rigtig” golf, nemlig at bolden skal spilles
fra tee til hul med færrest mulige slag. Det er
stadig meget få damer (12/10), der stiller op til
slagspil. Det betød, at vi igen i år måtte samle
flere damerækker til 1, fordi der var færre end 3
tilmeldt i rækkerne.

Turneringsudvalgets øvrige opgaver
Turneringsudvalget har også i 2020 været hjemmeklubbens repræsentant med den praktiske
del af afviklingen af elite spillernes hjemmekampe i Danmarks Turneringen under DGU. Men
også her var der aflysninger i form af et begrænset antal kampe.
Vi forsøger hele tiden at drage erfaringer af det,
vi foretager os. I 2021 kommer der noget nyt,
men også noget af det samme, hvor vi kan se, at
der er god interesse for turnering og turneringsform

Turneringsudvalget
I 2020 kom Henning Kryger med i Turneringsudvalget, så vi nu er 8 medlemmer til at løse udvalgets opgaver.
Foruden Henning og undertegnede er det Peter
Lohse, Henrik Burmann, Jan Svenningsen, Kjeld
Christiansen, Stig Libner og Per Hald.
Turneringsudvalget
Bjarne Hansen

Kommunikationsudvalgets Beretning
v/ formanden Lars Kristensen

D

en eneste aktivitet i 2020 har været udgivelsen af Nivå Golf Magasinet.

Heller ikke i 2020 lykkedes det at få
udgivet de sædvanlige 4 numre. Vi måtte
opgive at samle tilstrækkeligt stof til at udgive
et blad i marts. Det skyldtes primært den store
usikkerhed om, hvad året 2020 ville bringe på
grund af Corona pandemien.
Første nummer kom derfor først ud i maj.

ønske, at langt flere
medlemmer bruger
siden aktivt. F.eks.
kan man logge ind i
Golfbox via hjemmesiden. Det betyder, at
man rent rutinemæssigt får set seneste
nyt på forsiden.

P.g.a. corona restriktionerne har udvalget ikke
afholdt mødet i 2020.

I 2021 er det planen
at udgive 4 numre af
NG-Magasinet.

Igen i 2019 kan vi se, at alt for få bruger de 10
minutter, det koster at besvare spørgeskemaet,
når I får en opfordring i jeres mailbox.

Og desuden skal
oprydningen i udvalgenes præsentationer på
hjemmesiden gøres færdige.

Der har desuden som i de tidligere år været
arbejdet med at vedligeholde og forbedre hjemmesiden i samarbejde med Lukas.

I 2021 skal vi også have set på opslagstavlerne.
Placeringen på gangen ved badet er ikke hensigtsmæssig.

Vi synes, vi har en udmærket hjemmeside, og
den har et meget fint besøgstal. Vi kunne dog

Regionsgolf 2020
v/ formanden Per Hald

R

egionsgolf er en landsdækkende turnering
for hold bestående af 2 damer og 4 herrer.
I 2020 deltog der 55 klubber i Region Øst
med i alt 389 hold.

Nivå Golf deltog med 10 hold og der var tilmeldt
104 spillere, så det er en rigtig populær turneringsform i klubben.
Klubbens målsætning er, at mindst 1 – 2 hold går
videre fra de indledende puljer og i kvartfinalen.
Det lykkedes netop, idet 2 hold gik videre fra
puljekampene.
Vores A hold tabte en tæt kvartfinale 4,5 - 6,5 til
CGC.
Vores VC-hold vandt kvartfinalen 7,5 – 3,5 over
Roskilde og skulle efterfølgende møde CGC i
semifinalen.

Desværre måtte holdet her bøje sig for overmagten med et nederlag på 4 – 7.
Vi ser frem til sæson 2021, hvor der igen er
tilmeldt 10 hold.

Baneudvalgets Beretning
v/ formanden Per Hald

I

gennem året har Baneudvalget haft en god
og konstruktiv dialog med greenkeeperne og
Centret, hvor vi har vendt ønsker og muligheder om stort og småt.

Lige som resten af Danmark har greenkeepernes hverdag i 2020 været præget af Corona
restriktionerne.

midlertidige drænrende i bunden af fairway efter
udslaget bliver lagt i rør og dækket til. Årsagen
er, at vandet ligger så dybt, at der ikke kan etableres en vandhazard, som det er muligt at vedligeholde.
Hul 9: bliver længere igen I løbet af foråret bliver
det oprindelige gule teested på hul 9 taget i brug
igen. Det har været omlagt, fordi det var lavet
forkert ved etableringen af banen.

Dette tætte sammenhold, der har været kendetegnende for vores greenkeeper stab har virkelig
været sat på prøve, og alle ser frem til, at vi igen
får mere normale tilstande og mere normale
arbejdsforhold.

Løvbjerggaard

På banen er der i 2020 ikke sket de store ændringer. Der er flere steder fældet træer, der var
gået ud eller som kunne vælte i kraftig vind eller
storm.

Driving Range

Der er ryddet pil og andre bevoksninger langs
vore vandhuller.
Set over hele året har vores greenkeeperstab
endnu engang ydet en kæmpeindsats og formået at levere et anlæg, som vi kun kan være stolte
af. Specielt hen på sensommeren stod anlægget
”knivskarpt” med fantastiske greens.
Planer for 2021, hvoraf nogle allerede er i gang
eller fuldført:

Toftegaard.
Hul 1. Der skal laves et nyt og længere teested,
fordi det nuværende er meget kort og hurtigt
bliver slidt i stykker. Det nye teested bliver et
meget langt teested som omfatter både gul og
rød tee. Desuden bliver der opført et nyt starterhus ved starten af Toftegård banen. En stor tak til
de frivillige, der har hjulpet!
Hul 2: Midlertidige rende forsvinder igen Den

Starterhus skal renoveres. Vi håber, at vi igen kan
trække på de frivillige, som hjalp med starterhuset på Toftegaard.
I løbet af foråret kommer der en ny boldautomat,
som både er mere driftssikker og som kan tage
kreditkort og Mobilepay.
Dræning er udskudt på grund af gravearbejde
ved motorvejen Drænprojektet på driving range
er udskudt, fordi elselskabet har meddelt, at de
store højspændingsledninger, som i dag hænger
i luften vest for Løvbjerggaard, skal lægges i kabler ude langs motorvejen. Arbejdet vil formentligt
først gå i gang til næste vinter, men det er ikke
hensigtsmæssigt at lægge nye dræn inden da
fordi de i værste fald bliver ødelagt af det nye
gravearbejde. De nye kabler skal ligge i et 50
meter bælte ude ved motorvejen, og derfor vil
de ikke påvirke brugen af driving range udover,
at der måske vil være et par dage, hvor det kun
er udslagssteder ovre ved Kongevejen, som er
åbne.
Til sidst en stor tak til greenekeepere og center
for det gode samarbejde gennem året.

Eliten i 2020

v/ Michael Meyer og Robin Lundskær

F

ørste holdet spillede i år i 3. Division. Vi
blev nr. 4 i rækken, og rykkede desværre
ned til 4 div. Kampene blev i år spillet på
neutral baner, og vi mødte 3 nedrykker hold
fra 2 division, som viste at være for stærke for os
Andet holdet spillede i kval rækken og blev nr. 3.
og forblev i kval rækken.
Holdene har trænet rigtigt godt hele året, som
startede i nov. 2019 med indendørs træning.
Elitespillerne har også fået en masse træning,
hvor der er blevet arbejdet med det tekniske., og
spillet flere hulspils matcher mod hinanden.
Vi har for sæsonen 2020 haft 2 junior spillere
som sidste år rykkede op på eliten. Det er Christopher Bonner og Ludvig Poulsen, som begge i
denne sæson bliver 19år, og har forbedret deres
HCP.

Vi kommer desværre ikke i 2020 på trænings
lejre pga. Corona pandemien.

Der er flere på vej fra junior afd., så det glæder vi
os meget til.

Vi er fra sæsonen 2020, hele 25 herrespillere og
10 damer, så vi er vokset ret kraftigt.

Vinderne af årets klubmesterskab

