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Generalforsamlingen 26. april 2022

Formandens Beretning

F

orhåbentlig bliver 2021 det
sidste år, hvor årsberetningen bliver præget af Corona og de begrænsninger,
som det har påført Nivå Golf Klub.
Indtil 1. august var der således begrænsninger på, hvor mange man
måtte forsamles, hvilket medførte, at åbningsturneringen måtte
afvikles med løbede start i stedet
for som normalt med gunstart, og
de sociale aktiviteter i forbindelse
med turneringerne blev sat på
pause.
Heldigvis blev restriktionerne ophævet på dagen, hvor vi indledte
vores jubilæumsuge med reception og jubilæumsturnering. Der
deltog ca. 80 i receptionen, heriblandt klubbens første
formand, Edna Ålund, som udtrykte stolthed over den
udvikling, klubben har gennemgået på 25 år. Også
kommunens borgmester, Thomas Lykke Pedersen
deltog og slog sammen med formanden og den tidligere formand, Niels Pedersen de første “honorære”
slag i jubilæumsturneringen.
Som det fremgår nedenfor blev 2021 også året, hvor
der på herresiden skete et generationsskifte til vores
klubmesterskab, idet Noah Lundskjær som blot 12årig vandt slagspilsturneringen og blev ny klubmester – en titel, som i 2020 tilfaldt hans far, klubbens
headpro Robin Lundskjær. Hulspilsmester blev Frederik-Emil Jensen, som er 23 år, mens damerækken igen
i 2021 blev vundet af Annette Norden. Deltagelsen i
klubmesterskaberne var rigtig god efter et par år med
svingende deltagerantal.
Desværre blev vi også i efteråret ramt af Coronarestriktioner. Heldigvis nåede vi at gennemføre de fleste
aktiviteter, men restriktionerne medførte, at vi måtte
aflyse vores traditionelle julegløgg.
På eliteniveau fik klubben succes, idet 1. holdet i herrerækken efter en lidt nervepirrende afslutning rykkede op i 3. division. Som Meier skriver nedenfor, sluttede holdet på 1. pladsen i deres række, men på grund
af antallet af rækker rykkede kun de 8 bedste hold op,
og Nivå var netop 8. bedst, så i 2022 venter der nye
skrappe udfordringer. Damerne og 2. herrehold spiller
fortsat i kvalifikationsrækken. Som noget nyt etablerede Nivå Golf et Senior Elitehold, som opnåede en flot
2. plads i deres første sæson, så forhåbentlig kan de
spille med om oprykning i 2022.
Som det også fremgår nedenfor, satte Nivå også et
stort aftryk på regionsgolfen, hvor vi havde tilmeldt 10

hold – fik 7 puljevindere og endte med 2 regionsmestre. De tabte dog landsfinalen, hvor det på
grund af forskelle i handicapreglerne næsten er umuligt for hold
fra region øst at vinde, men 2 flotte andenpladser blev det til.
Desværre oplevede vi ikke i 2021
den samme medlemsfremgang
som andre klubber, idet vi netto
kun har fået 4 medlemmer flere end sidste år svarende til en
vækst på 0,3 %(tilgang på 164 og
afgang af 160). Det skal dog ses
på baggrund af en forholdsmæssig større fremgang i 2020 hvor
vi oplevede en nettofremgang på
60 medlemmer svarende til en
vækst 4,5 % - ca. 0,5 % højere end DGU total. Det
er naturligvis en udfordring, som vi i samarbejde med
Nivå Golf Center vil tage op i 2022, hvor vi vil sætte
nye aktiviteter i gang for at hverve nye medlemmer.
Heldigvis viser undersøgelserne i Golfspilleren i Centrum, at vi er blevet bedre til at fastholde vores nye
medlemmer, men på trods af dette, oplever vi altså
fortsat en ”medlemsomsætning” på 10-12 % årligt.
Samarbejdet med Nivå Golf Center forløb også i 2021
på bedste vis, blandt andet med et godt samarbejde
om afviklingen af vores jubilæumsuge, hvor Centret
stod for sponsoraterne. Ligeledes har vi sammen gennemført rigtig mange introduktionsforløb med golfkørekort og efterfølgende mentorordning, hvor nygolferne er blevet hjulpet igennem ”kaninmatcherne”
og introduceret til klubben. Heldigvis har vi også i år
konstateret, at vores baner har stået knivskarpt i hele
sæsonen, hvilket har været vores greenkeeperes fortjeneste. De yder år efter år en fremragende indsats,
som vi skylder dem stor tak for.
Også samarbejdet med Claus Vogel, Restaurant Vogelhaus har udviklet sig positivt. Hans opstart i Nivå
var naturligvis også påvirket af Coronarestriktionerne,
men da vi endelig fik mulighed for at forsamles indendørs, fandt vi hurtigt ind i et samarbejde, som blandt
andet stod sin prøve i jubilæumsugen. Vi ved, at Vogelhaus også skal stå for restauranten i 2022, så klubben
ser frem til et fortsat godt samarbejde.
På trænerfronten skete der ingen ændringer i 2021.
det er stadig Robin Lundskjær, som er headpro, mens
Jens Ole Kristensen og Anders Dahl Sørensen supplerer. Der er således mulighed for at vælge mellem flere
trænere, og ud fra tilbagemeldingerne i Golfspilleren i
Centrum, er det vores vurdering, at der er tilfredshed
med træningsmulighederne.

Begynderudvalgets Beretning
v/ formanden Kirsten Bæk

En ny sæson står for døren.
Begynderudvalgets medlemmer glæder sig til at
møde de nye golfspillere og hjælpe dem i gang
med det sjove og udfordrende spil.
Golfkørekortforløb og - weekends er planlagt og
kan ses på hjemmesiden under Golfakademiet.
Hold 1 er allerede fuldt booket, så der er oprettet
et (næsten) parallelt forløb 1B.
Som de forrige år er der slagtræning med Robin
oftest om lørdagen, teoriundervisning med Sode
er om tirsdagen, træning med mentorer om onsdagen og Spil for begyndere er, som altid, om
mandagen
De seneste års store interesse for at tage golfkørekort hos os i Nivå betyder, at vi har haft brug for
hjælp fra mange mentorer. Og trofast mødte de
op uge efter uge. Desuden var alle Begynderudvalgets medlemmer meget aktive.
På grund af Coronaen har vi haft store udfordringer med at samle alle mentorer til fælles orientering. Bortset fra, at det lykkedes Robin at holde
en teknisk gennemgang på driving rangen en iskold martsdag.

I år inviterede vi
både nye og erfarne mentorer
til Temadag den
20/3. Her mødte
vi alle de frivillige til en fælles
gennemgang af
forventninger til
frivillige.
Den
kommende sæson byder
igen på Tirsdagsgolf hver anden
tirsdag. Tirsdagsgolf er for spillere, der har erhvervet golfkørekort
og som har lyst til at møde andre nyere spillere.
Tirsdagsgolf spilles på Toftegård.
Tilmelding i golfbox.
Ligeledes vil der blive arrangeret turnering på Løvbjerggård for spillere, der har opnået banetilladelse.
Venlig hilsen
Kirsten Bæk

Golfens Dag
v/ Torben Randrup

Golfens dag var igen i 2021 præget af Corona
restriktioner, hvilket betød, at de besøgende
måtte deles op i to afdelinger med fastlagt
mødetid.
Dagen forløb tilfredsstillende på trods af Corona udfordringerne med besøg på rangen, hvor
Robin med elitespillere fra klubben indøvede
golfsving og putning med deltagerne. Efterfølgende var der spil på par 3 banen og enkelte
gæster med nogen erfaring prøvede kræfter
med Toftegård.
Klubben stillede 30 frivillige hjælpere til rådighed på dagen, hvor 80 gæster deltog. Heraf
tegnede 40 prøvemedlemskab af klubben.
Prøvemedlemmerne blev efterfølgende indbudt til efterfølgende træning med Robin og
en samlet turnering på par 3 banen.

Festudvalgets Beretning

F

v/ formanden Hanne Sattrup

estudvalget består af 6 medlemmer
og har stået for følgende arrangementer i 2021:

Fredagsgolf, Grill og Hygge
Konceptet er at vores medlemmer på udvalgte
fredage kan mødes til en lille 9 hullers turnering
på Løvbjerggård (spilleret til Løvbjerggård) og
Toftegård (spilleret til Toftegård) fra ca. kl. 16 – kl.
18 og derefter være sammen med andre medlemmer på tværs af klubben ved GRILLEN. Hvis
man kun har lyst til at nyde den dejlige Grillmad
fra restauranten kan man også tilmelde sig det.

deltog i turneringen og
38 incl. gæster i middagen. Som vanligt var
der efter middagen lidt
underholdning i form
af Puttekonkurrence,
Dartspil og Roulette.
En hyggelig dag og
aften, hvor også ægtefæller var inviteret mod
egen betaling.
Jule Bingo Banko

De 2 turneringen var hver gang Texas Scramble,
og holdene blev blandet med lav/høj hcp.

Efter aflysning i 2020 var det dejligt igen at
kunne indbyde til vores traditionsrige Jule Bingo
Banko, der blev afholdt for 10. gang.

Der blev afholdt i alt 4 arrangementer med ca.
35 spillere pr. gang og rigtig fin stemning.

Der var 62 tilmeldt til bankospillet, hvoraf 34 allerede startede med en rigtig lækker julebuffet.

Til næste år vil vi udvide med også at spille på
Par 3 banen.

Der var for over 20.000 kr. i præmier, så en stor
tak til alle sponsorerne, for uden dem var der
ikke noget banko.

Nivå Golf Jubilæumsuge – se særskilt beretning.
Turnering og Middag for Udvalgsmedlemmer
Igen i år blev klubbens udvalgsmedlemmer
inviteret til turnering og middag som tak for årets
store arbejde. Der var 75 inviterede, hvoraf 34

Det endelige resultat blev et overskud på kr.
12.000, der ubeskåret gik til juniorerne i Nivå
Golf Klub.
Festudvalget

Fejringen af 25 års Jubilæet

K

v/ klubbens næstformand Torben Randrup

lubbens ventede jubilæum blev officielt afholdt den 1. august – udsat fra den 14. marts
grundet de kendte begrænsninger i forsamlingsantallet.
Jubilæumsforventningerne var skruet højt op og
blev indledt med reception for inviterede gæster
og alle klubbens medlemmer. Fra kommunen deltog flere kommunalbestyrelsesmedlemmer med
borgmester Thomas Lykke Pedersen i spidsen,
klubbens tidligere og nuværende ildsjæle, tidligere formænd, en stor del af klubbens nuværende
medlemmer, der har været med siden klubbens
etablering og naturligvis mange af klubbens medlemmer.

gen med mange deltagere.
Jubilæet blev den efterfølgende uge markeret
med mange turneringer og sociale arrangementer. Størst succes konstateredes ved parturneringerne, hvor der var stor tilslutning.
Ved de sociale arrangementer som middag med
irsk musik og senere på ugen tapas med vinsmagning var opbakningen tilfredsstillende.

Jubilæumsudvalget har bl.a. efter mange positive
tilbagemeldinger fra medlemmerne konkluderet,
at jubilæumsugen forløb meget tilfredsstillende,
men indholdet i den årlige traditionelle klubfest
for medlemmer i nivåugen 2022 vil blive afholdt
under et mere uformelt koncept, da der igen i
Efter receptionen åbnede borgmesteren sammen jubilæumsåret var for få deltagere til dette arranmed tidligere formand Niels Pedersen og nuvægement.
rende formand Thorkild Bang jubilæumsturnerin-

Turneringsudvalgets Beretning
v/ formanden Bjarne Hansen

Klubmesterskaber Hulspil 2021
Klubmesterskaberne i Hulspil i 2021 blev spillet
med 91 deltagere (2020 87) inddelt i 4 rækker
efter handicap med de samme grænser som i
Regionsgolf og med damer og herrer i samme
række.
Klubmester 2021 i Åben række blev Frederik
Emil Jensen. 3 ud af 4 finaler blev spillet samme
dag

Nivå Golf Klub Klubmesterskaber 2021
Klubmesterskaberne i slagspil 2021 blev spillet
i weekenden 28. og 29. august med 74 deltager
(2020 92)
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, 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.
Klubmestre 2021 i Åben Række blev Anette
Norden hos Damerne og Noah Lundskær hos
herrerne.
Det var Annette Nordens 4 klubmesterskab med
det første vundet i 2013. For Noah Lundskær var
det hans første klubmesterskab i den Åbne senior række. Som noget særligt vandt Noah foran
sin far Robin Lundskær, der har været klubmester 6 gange første gang i 2008. Noah Lundskær
blev også Junior Klubmester 2021. Det var Noahs 4. junior mesterskab.

muligt at spille alligevel, og så Juleturneringen i
november med nissehuer og forhindringer.
I juni 2021 spillede for første gang en Super Six
hulspils turnering. Der var 4 rækker inddelt efter
handicap som i Regionsgolf. Det er en hulspils
turnering over 18 huller i puljer på 4 spillere.
Over de 18 huller skifter spillerne modstander,
når der er spillet 6 huller. Det giver 3 runder til
hver spiller, og med point som i Regionsgolf er
der en puljevinder efter 18 huller. I 2022 spiller
puljevinderne semi- og finaler i august.
Årets deltagere syntes at formatet var spændende og udfordrende og stiller gerne op i 2022. Det
håber vi, at der er mange andre der også gør.

Turneringer på Toftegård
På Toftegård har vi gennemsæsonen haft 2 lidt
forskellige turneringer.
Toftegaard Pokalen den 1. tirsdag i måneden for
medlemmer med hcp 32 - 53,9.
Toftegaard Turneringen den 3. tirsdag i måneden
for Toftegaard med hcp +8 - 53,9.

Andre turneringer i 2021

Turneringsudvalgets øvrige opgaver

Pitch & Put turneringen i slutningen af marts er
nu en fast turnering alene afhængig af vejr og
jordbundsforholdene. Nivå Golf Klubs Åbningsturnering 2021 måtte vi på grund af voldsomt
snevejr flytte til den 2. marts, hvor den blev
spillet med Nybolig/Nykredit som sponsor. Djarlo
Par Turnering, der blev spillet i august, er også
blevet en tradition med Djarlo Automobiler som
sponsor. Vi sluttede året af med Lysmatchen i oktober, hvor spillet starter når skumringen bliver til
mørke. Lysende bolde og lys på flagene gør det

Turneringsudvalget har også i 2021 været hjemmeklubbens repræsentant med den praktiske
del af afviklingen af elite spillernes hjemmekampe i Danmarks Turneringen under DGU.

Turneringsudvalget
Turneringsudvalget i har i 2021 haft 7 medlemmer: Henning Kryger, Peter Lohse, Henrik Burmann, Kjeld Christiansen, Stig Libner, Per Hald
og Bjarne Hansen.
Turneringsudvalget

Kommunikationsudvalgets Beretning
v/ formanden Lars Kristensen

I

gen i 2021 har aktiviteterne været koncentreret om at få udgive NG Magasinet.eneste
aktivitet i 2020 har været udgivelsen af Nivå
Golf Magasinet.

Coronaen lavede mange begrænsninger på aktiviteterne, og gjprde det vanskeligt at lave langsigtet planlægning.
De fire numre af magasinet har givet god information til medlemmer og gæster om, hvad der
foregår i Nivå Golf Klub.
Nummer i marts/april gav et oplæg til sæsonen.
Der var indlæg fra Klubberne i Klubben, som
understreger vigtigheden af, at flest mulige medlemmer er med i en af de tre klubber.
Nummer 1 gav også plads til en artikel om alle
vinterens ændringer på banerne. Og der var omtale af den nye boldautomat på driving range.
Også det nye handicapsystem fik nogle ord med
på vejen.
Vigtigt var også Robin’s opfordring til at flere herrer spiller fra Blå tee.

I Nr. 2 var der en
fyldig omtale af
klubbens jubilæum,
som blev fejret i den
første uge af august.
I en aftiklerne var
der fokus på de nye
golfere i NGK. Fire af
de nye medlemmer
fortalte om deres
oplevelser på og
udenfor banen.
Der blev også plads
til en omtale af turneringen ”Golf med Eliten”,
som blev gennemført i slutningen af maj.
I nr. 3 kunne vi berette om forløbet af jubilæuumsugen, klubmesterskabet, og der var et
interview med Noah og Robin, som markering
af, at Noah slog Robin ved årets klubmesterskab.
I december kunne vi så læse om, hvordan 2021
var gået for alle i Nivå Golf.

Regionsgolf 2021
v/ formanden Per Hald

R

egionsgolf er en landsdækkende turnering
for hold bestående af 2 damer og 4 herrer.
I 2021 deltog der 55 klubber i Region Øst
med i alt 404 hold.

Nivå Golf deltog med 10 hold og der var tilmeldt
110 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 til fulde da hele 7 hold gik videre
fra puljekampene.
Heraf nåede 4 hold semifinalerne 3 hold nåede
finalerne i region øst!
Det endte med 2 regionsvindere, som desværre
måtte se sig slået efterfølgende i landsfinalen.
Et stort til lykke til Veteran C med holdkaptajn
Fritz Schleimann i spidsen og Super Veteran C

med holdkaptajn Erik Impgaard Madsen i spidsen.
Vi ser frem til sæson 2022, 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 også i 2021 været præget af Corona
restriktionerne.
Heldigvis er der i løbet af året lempet på restriktionerne og sidst på året nærmede vi os ”normale” forhold.
På banen er der i 2021 udført flg. arbejder:

Toftegaard.
Hul 1. Der er lavet et nyt og længere teested,
fordi det nuværende var meget kort og hurtigt
blev slidt i stykker.
Desuden blev der opført et nyt starterhus ved
starten af Toftegård banen. En stor tak til de frivillige, der har hjulpet!
Hul 2: Midlertidige vandrende er nu blevet dækket og tilsået.
Årsagen var, at vandet ligger så dybt, at der ikke
kunne etableres en vandhazard, som det var
muligt at vedligeholde.

Løvbjerggård:
Løbende vedligehold, udtynding af træer/flytning
af træer

Driving Range
I foråret kom der en ny boldautomat, som både
er mere driftssikker, og som kan tage kreditkort
og Mobilepay.
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. 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.
Planer for 2022, hvoraf nogle allerede er i gang
eller fuldført:

Toftegård.
Hul 9: Det gamle gule tee sted er renoveret og
snart klar til brug

Løvbjerggaard
Nye tee steder – orange
Der er fra flere sider udtrykt ønske om et sæt
”fremskudte” tee steder for dem, som ikke slår
så langt.
Der vil i 2022 blive forsøgt at lave et forløb, der
bliver ca. 4.000 m og som tilgodeser dem, som
ikke er så langslående.

Herre - Eliten i 2021
v/ Michael Meyer og Robin Lundskær

Å

ret startede med vintertræning i Indoor
i Kokkedal. Vi havde træning hver uge,
hvor vi for hver spiller gjorde status på
året forinden. Vi lagde en plan for hver
spiller så alle var klar til en ny sæson. Alle arbejde hårdt med sit spil, og var klar til sæson start.
!. holdet spillede i 4 division, og var i pulje med
Helsingør, Værløse og Rungsted.
Efter 3 kamp weekender var stillingen, at Nivå
vandt gruppen, og skal fra sæsonen 2022 spille i
3 division.
2.holdet spillede i Kval.rækken og var i pulje med
Furesø, Gilleleje og Hornbæk.
Efter nogle tætte matcher sluttede Nivå desværre på anden pladsen, og skal igen fra sæsonen
2022 spille i Kval.rækken.
Vores ide med Eliten er at skabe et konkurrence
miljø for de bedste spilere i klubben. Både for
vores unge og ældre spillere. Vi vil gerne have en

blanding af nye unge gode spillere samt spillere
som har erfaring med konkurrence golf.
For året 2021 har vi skulle stille med 14 spillere
til vores kampe, og her har vi haft 5 spillere som
har en alder under 24.
Vi håber at året 2022 vil blive et endnu godt år
for eliten i Nivågolf, med en masse god golf.

Dame - Eliten i 2021

L

v/ Sus & Patrizia

odtrækningen gav os en pulje med Fredensborg, Værløse og Søllerød.
Det samlede resultat afspejler desværre
ikke den store indsats spillerne gav.

Første match ude mod Værløse endte med en
sejr i alle matcher til hjemmeholdet. Søndagens
match hjemme mod Fredensborg endte også
med en samlet sejr i alle matcher til udeholdet
men alle Nivå-damer gav alt hvad de havde, hvilket desværre ikke var nok.
Anden spillerunde startede med en udekamp
mod Søllerød, hvor vi igen kæmpede til det sidste og vores foursome vandt med et hul tilbage,
men igen gik den samlede sejr til modstanderne
(6-3). Om søndagen stod den igen på god fight
med en vunden og en delt match, som selvsagt
ikke var helt nok til at hive sæsonens første sejr
hjem. Så Værløse vandt 6-3.
Sidste spillerunde var lørdag ude mod Fredensborg, der igen var meget stærke og vandt alle
matcher. Søndag gik turen til hjemmebanen i

Nivå og Søllerød kom besøg.
Her blev det til
2 sejre i singler
og desværre
knebne nederlag
i en single og
i foursome, så
det samlede resultat blev 5 - 4
til udeholdet.
Samlet en hård
sæson men alle
gav hvad de
havde og vores
sammenhold og
tro på at i dag er
dagen gør, at humøret er i top og spillet bliver så godt som muligt
på dagen. Vores fælles træninger bidrager også til
at højne både det spillemæssige og det sociale.

