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ære medlemmer i Nivå Golf Klub

Velkommen til en ny golfsæson, som vi - sædvanen tro - håber bliver endnu bedre end de
forrige. I år er det den 20. sæson, og rent faktisk var det netop i disse dage - slutningen af marts
- for 20 år siden, at klubben blev stiftet. Vi vælger dog
at vente, til vejret forhåbentlig er varmere i juni måned, inden vi fejrer jubilæet. Inde i bladet vil I kunne
læse mere om festugens aktiviteter.
Vi er allerede ”tyvstartet” med turneringerne, idet
fastholdelsesudvalget har afviklet første turnering
på Toftegård. Som det kan ses inde i bladet, har vi
endnu en-to turneringer på henholdsvis Toftegård
og par-3 banen, før det officielle startskud går den
10. april med Tefal åbningsturneringen på Løvbjerggård. Vi håber i bestyrelsen, at mange af klubbens
medlemmer igen i år vil gøre vores turneringer til en
perlerække af successer med fuld tilmelding og gode
golfoplevelser på banerne. Nogle tror desværre, at
turneringerne kun er for ”den garvede garde” - det er
de ikke! Selvfølgelig skal man have mod på at spille
18 huller under et vist pres, men alle, som lever op
til handicap-grænserne for de enkelte turneringer er
velkomne. Vi lover, at der nok skal blive taget godt
imod jer.
Weekenden efter, søndag den 17. april afvikles Golfens dag. Sidste år havde vi ca. 30 frivillige hjælpere,
og vi håber, at vi igen i år kan samle en række klubmedlemmer, som vil medvirke til at vore gæster får
en god oplevelse. Interesserede kan sende en mail
til enten undertegnede eller Ulrik Finnemann, så vil vi
koordinere indsatsen.
Generalforsamlingen holdes i år den 26. april, så I må
gerne sætte kryds i kalenderen.
Må I alle få opfyldt jeres hedeste golfdrøm i år.
De bedste golfhilsner fra formanden
Thorkild Bang
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Nyt fra Nivå Golf Center
Kære medlemmer

F

oråret er forhåbentlig lige om hjørnet, og
det betyder som bekendt, at golfsæsonen snart kan gå i gang med alle de glæder og frustrationer, vores skønne spil
giver os golfere.

I vinterperioden har vi, hvor mærkeligt det end
lyder, faktisk rigtig travlt med et utal af gøremål.
Ofte stiller I medlemmer, familie og venner os
helt naturligt spørgsmålet, om der ikke er stille
og kedeligt om vinteren. Til ens egen overraskelse er svaret entydigt; ”nej tværtom”. Forklaringen er selvfølgelig forberedelse og planlægning
af den kommende sæson. Vinteren har således re tid til ”finish opgaver”. Et stramt budget gør
været særdeles interessant og givtig, hvilket alt det imidlertid ikke muligt i indeværende sæson.
andet lige gerne skulle skabe de bedst mulige Nye Måtter
rammer for jer medlemmer.
Langt om længe har vi fået vore nye måtter til
Banen
drivingrangen. Det har bestemt givet et kvaliPå banesiden, som vores chefgreenkeeper Erik tetsløft og styrket lysten til at slå bolde, hvilket
Groth skriver andet steds i klubbladet, har der gerne skulle bidrage til at vi bliver bedre golfspilværet travlhed hele vinteren. Alt er blevet vendt lere.
og drejet, for at banen - inden for det muliges Restauranten
kunst - kan fremstå bedst muligt. Vi tror, at det
Restauranten styres igen i år af Dorthe med
vil lykkes på trods af en meget våd vinter.
hård men kærlig hånd. Det er, modsat sidste år,
Samtidig er det meget tilfredsstillende, at vi kan lykkedes os have to kokke til rådighed fra sæfastholde vores stærke greenkeeperteam fra sonstarten. Ivan giver den fortsat en skalle, og
sidste år – det skaber tryghed. Dog skal det ikke derudover har vi fået ansat Søren, der tidligere
være en hemmelighed, at vi meget gerne så en bl.a. har været tilknyttet Helsingør Golf Klub.
lidt bedre normering, som kunne muliggøre bed-
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Derudover vil meget af vores øvrige restaurantpersonale igen blive tilknyttet.
Fokusområde i restauranten for den kommende
sæson er, at gøre det endnu bedre i kombination
med fornyelse. Derved giver vi forhåbentlig jer
medlemmer lyst til oftere at benytte restauranten.
Særskilt ønsker vi at få flere selskaber, det være
sig fødselsdage,
receptioner, konfirmationer osv. De
selskaber, vi gennemførte i den forgange sæson, har
vi fået megen positiv feedback på.
Så hvis I går med
planer om en fest
eller lignende, skal
I endelig kontakte
os.

Ny Hjemmeside
Vi glæder os til at
tage vores nye hjemmeside i brug. Den
vil forhåbentlig udadtil
give os et mere tidssvarende udtryk.
Som I måske ved, vil
implementeringen
og den endelig færdiggørelse tage tid.
Der er rigtig meget
stof, der skal flyttes
ind på den nye hjemmeside. Samtidig vil
vi med den nye side
forlade det tidligere
ret statiske udtryk,
og vi vil forsøge at
være bedre til løbende at forny siden.

Shoppen
I shoppen har Claus Brixtofte desværre forladt os,
men vi har allerede en række gode løsninger på
vej, hvilket skal sikre en fortsat god service.
De nye varer strømmer i øjeblikket ind i shoppen
så det er bare kigge forbi, hvis og såfremt vi skal
være behjælpelige med nyt udstyr eller golftøj.
Derudover skal vi gøre opmærksom på, at vi har
en del varer fra det forgangne år, hvor man kan
lave en rigtig god handel.

Bagmærker og Aktionærkort 2016
Aktionærkortene til restauranten og de nye klubbagmærker kan afhentes i shoppen fra og med
den 20. marts.
For en god ordens skyld bemærker jeg, at det
er vigtigt, at I altid husker at medbringe klubbagmærket ved spil på banen. Det vil hjælpe banekontrollen meget.

Administrationen

Trænerne

I administrationen har vi fået tilknyttet Lukas Jackson som assisterende golfmanager. Lukas har
netop afsluttet sin sportsmanagement uddannelse på Copenhagen Business Academy, med
fokus på netop golfsporten. Privat bruger Lukas
næsten alt sin tid på Golf og spiller 1. divisionsgolf
i Hillerød. Med tilknytningen får vi nu mulighed for
at bruge tid på ting, der har været ”parkeret”. Og
sidst men ikke mindst, tid til aktivt mersalg som
er vigtigt for den samlede økonomi.

Endelig kan jeg oplyse, at trænersituationen er på
plads. Vi har lavet nye aftaler med både Robin og
Jens Ole.
Vi glæder til at fortsætte det gode samarbejde.
Med ønsket om en god golfsæson
Ulrik Finnemann
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Nyt fra Dameklubben

S

er rigtig dejligt at se, at
der er opbakning til disse, da det er med til at
styrke det sociale i klubVi har her i vinteren gennemført en spørgeunder- ben.
søgelse hos vores medlemmer, og det er dejligt,
i har i januar måned gennemført et arrangeat så mange har haft lyst til at deltage i undersøment med bowling og efterfølgende spisgelsen, for det giver os et rigtigt fint grundlag for
ning, 16 medlemmer var afsted og havde
at vide, hvad medlemmerne har lyst til.
en rigtig hyggelig aften.
å nærmer den nye sæson sig, og det bliver dejligt igen at mødes med alle pigerne
fra Dameklubben på den smukke grønne
bane.

V

Alle besvarelserne er gennemarbejdet, og det
har givet os anledning til at lave nogle nye tiltag i
den nye sæson, hvilket vil blive forelagt på Dameklubbens Orienteringsmøde i marts måned . Det
kan bl.a. nævnes, at der vil blive mulighed for kun
at gå 9 huller (vælges for alle onsdagsturneringer)
samt mulighed for at undlade at aflevere scorekort, hvis man har lyst til det. Hvad der ellers sker
af tiltag/ændringer i den nye sæson, vil fremgå af
mødereferatet som vil blive lagt ud på dameklubbens hjemmeside.

Der var præmier til de dygtige vindere.

Igen i år arrangeres den populære weekendtur
(d. 11-12/6-2016) og venindeturneringen (d. 17/82016) samt turneringerne med og mod Herreklubben. Vi skal en tur til Harekær (d. 4/5-2016) for
at spille den årlige match mod deres dameklub
- sidste år vandt vi og fik vores navn på den nye
pokal. Vi håber rigtig mange af dameklubbens
medlemmer har lyst til at tage med , så vi har en
mulighed for at give dem kamp til stregen, og så
vil det jo ikke gøre noget, hvis der kommer til at
stå Nivå på pokalen igen i år.

Vi håber, at mange nye ”damer” har lyst til at
være med i Nivå Damerne i den kommende sæson.

I februar har vi spillet minigolf i Herlev på en meget udfordrende 18 huls bane, også her hyggede
vi os efterfølgende med spisning og præmieoverrækkelse.
Det næste arrangement, der løber af stablen, er
simulatorgolf i marts måned i Grøndal Centeret,
et arrangement, som vi regner med, bliver lige så
stor en succes som sidste år.

Gymnastikken har også trukket i en del medi starter sæsonen onsdag d. 6. april 2016, lemmer hen over vinteren. Der er blevet trænet
hvor vi håber at vejrguderne er med os. Vi flittigt med kondition og øvelser, der skal styrke
ser frem til at se rigtig mange denne dag, golfspillet (efter anvisning fra Robin).
både nye som gamle medlemmer.
Medlem af Dameklubben?

V

Vi lægger meget vægt på at få både golfspillet
og det sociale til at hænge sammen. Der er rig
mulighed for at få spillet en masse golf sammen
med andre ”damer”, både om onsdagen og til de
forskellige arrangementer, vi står for i løbet af
sæsonen.

Har du lyst til at vide lidt mere, så kan du læse
Turnerings- og arrangementsoversigt for hele meget mere om os i folderen, Klubber i Klubben,
2016 vil kunne ses på Nivå Damernes hjemme- som ligger på hjemmesiden og fremme i klubside i løbet af marts måned, hvor man også kan ben, eller kontakte en fra bestyrelsen.
se billeder fra diverse aktiviteter gennem årene. Rigtig god sommer
Dameklubben har i vintermånederne - hvor der NIVÅ DAMERNE
ikke er de store muligheder for at mødes på golfbanen - inviteret til diverse arrangementer, og det
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Vi glæder os til den nye sæson

Herreklubben er for herremedlemmer af Nivå Golf Klub

D

et er herreklubbens formål at give medlemmerne muligheden for, i hyggeligt
samvær at spille golf med andre medlemmer en gang om ugen, samt deltage i ture til
andre golfbaner. Deltage i golfrelaterede sociale
arrangementer.
Udover den faste ugentlige turnering om torsdagen, er der i løbet af sæsonen en række øvrige
aktiviteter. Først og fremmest ture til andre
baner, en tur i foråret og en om efteråret.
Vi satser også på at afholde andre arrangementer, som f.eks. Herre/Dame Challenge Turnering
m.m., og vi slutter sæsonen af med en fest.
Vores turneringer og andre aktiviteter skal være
et åndehul, et sted hvor man stresser af og
lader op.
Alle mandlige medlemmer af Nivå Golf Klub
over 18 årkan blive medlem.

Nye medlemmer til Herreklubben
Indmeldelse i Herreklubben kan ske via Netbank
Du melder dig ind i Herreklubben ved at indbetale det på Herreklubbens generalforsamling

fastsatte årlige kontingent
til vores bankkonto. Husk at
angive DGU-nr og navn sammen med indbetalingen.
Kontingentet for sæsonen 2016 er ikke fastsat
endnu, men vil blive bestemt på generalforsamlingen den 14 marts 2016 (det var 400,00 kr. i
2015). Alle herremedlemmer i Nivå golfklub er
velkomne. Husk at tilmelde dig via golfbox
Hvis du har spørgsmål, kan du tage kontakt til
Herreklubbens kasserer:
Jesper Selsmark tlf. 28 57 49 12

Herreklubbens Bestyrelse.
Formand: Anders Bregninge
Næstform.: Jeppe Hansen
Kasserer: Jesper Selsmark
Bestyrelsesm. Martin Norden
Suppleant: Michael Rosenbæk
Revisor:
Bjarne Hansen

tlf. 4026 6531
tlf. 2081 6448
tlf. 2857 4912
tlf. 4013 8976

Yderlig info på hjemmesiden under:
http://www.nivaagolf.dk/klubben/herreklubben/
mail: herreklubben@nivaagk.dk

V

i er nået så tæt på det forventelige forår, at tålmodigheden er begyndt at slippe op for os der
venter spændt på at komme i gang med den
første runde 18 huller på Løvbjerggård.
Toftegård har været en fortræffelig mulighed til at vedligeholde forestillingen om det rigtige sving og længden
på slagene, som naturligvis ikke fik det retfærdige efterspil på grund af en alt for våd bane.
Også den rigelige påklædning for at holde kulden ude,
har været anvendt som en lovlig undskyldning for ikke
at opnå det forventede resultat af slagene.
Som sådan er der en mindre fast skare Old Tigers der
trofast er mødt op til spil hver mandag og torsdag i
kulde, regn og sneslud. Nu er de som kvæg der glæder
sig til at komme på græs i foråret.
Åbnings turneringen er i sigte ved denne måneds udløb og forhåbentlig vil Påsken give det forårs vejr vi golf
spillere har så meget brug for.
Læs mere om Old Tigers på www.nivaagolf.dk.
Preben Lyngeraa

Førstehjælp ved hjertestop
Genoplivning
Hvis du er alene med patienten så råb om hjælp.

HANDLING VED HJERTESTOP
1
•
•
•
•

2

Erkendelse af hjertestop

Alarmér

Tal højt til personen.
Rusk forsigtigt i personen.
Skab frie luftveje.
Kontrollér vejrtrækning.

1-1-2

Undersøg:
Bevidsthed
Frie luftveje
Vejrtrækning

3

4

Start hjertelungeredning
2 indblæsninger

30 brystkompressioner

Hvis patienten ikke er ved bevidsthed og er uden
vejrtrækning, så gå videre til :

Hent hjertestarter

• Fortsæt
hjertelungeredning
mens hjertestarteren
hentes.

AED

AED

5

Ring 112, Meld: ”Hjertestop, Løvbjerggårdsvej
1, 2980 Kokkedal”

Tænd hjertestarteren

6

• Følg hjertestarterens
instruktioner.

• Fjern tøj og kraftig behåring.
• Anbring elektroden, så det røde
kryds er midt på brystkassen.
• Træk folien af elektroden.

Anbring elektroden

Ring 4914 8888 meld: ”Brug for hjertestarter”
Påbegynd hjerte lungeredning. ”30 tryk efterfulgt af
2 indblæsninger (mund til mund)”
Er der flere personer tilstede, fordeles opgaverne.
Det er afgørende, at ”hjerte lungeredningen” kommer i gang så hurtigt som muligt.
Selve hjertestarteren er selvinstruerende. Så følg
anvisningerne, indtil der kommer professionel hjælp.

7

8

Analyserer

9

10

Følg instruktionen

30 brystkompressioner

2 indblæsninger

Stød

• Hvis stød anbefales,
tryk på den blinkende
stødknap.
• Rør ikke personen.

• Rør ikke personen,
mens hjertestarteren
analyserer, om
personen har
hjertestop.

Stød

Gør en forskel

• Følg instruktionen,
indtil redningspersonale overtager.

Link til instruktion: www.hjertevagt.dk/zoll-aed-plushjertestarter eller www.falck.dk/Hjertestarter
Medidyne A/S I Tel +45 35 25 12 48 I www.medidyne.dk I www.hjertevagt.dk

8

9

Aktivitetskalender pr. 15. marts 2016 - med forbehold for ændringer
April

Dag
1

Maj

Juni

Juli

Hulspilsmesterskaber
Eliteturnering 14:00

Dameklubben (14.45-16)

20 års jubilæum

Old Tigers Månedsspil (8-12)

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

20 års jubilæum

Toftegaardpokalen 17-18

September
Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Oktober
Herreklubben Årsafslutning (13- )

2

Toftegaardspokalen Åbningsturnering

Old Tigers Månedsspil (8-12)

3

Pitch & Put kl. 9.00
Eliteturnering 14-15

Toftegaardpokalen 17-18

20 års jubilæum

Dameklubben (14.45-16)

Klubmesterskab

Old Tigers Månedsspil (8-12)

4

Old Tigers Åbningsmatch (8-13)

Dameklubben (14.45-17.15)

Old Tigers Månedsspil (8-12)

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Klubmesterskab

Toftegaardpokalen 17-18

Grundlovsdag Caddie Golfrejser turnering kl. 9.00

Toftegaardpokalen 17-18

Parturnering

Old Tigers Månedsspil (8-12)

Dameklubben (14.45-17.15)
Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

5

Kr. Himmelfartsdag

Frivilligturnering

6

Dameklubben sæaonatart 15.00

Old Tigers Månedsspil (8-12)

Dameklubben (14.45-17.15)

Toftegaardpokalen 17-18

7

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Toftegaardpokalen 17-18

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Dameklubben (14.45-17.15)

8

Parturnering kl. 9.00

Dameklubben (14.45-17.15)

9

Old Tigers (8-11)

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

10
11

Tefal Åbningsturnering kl. 9.00
Old Tigers (8-11)

12
13

Dameklubben (14.45-17.15)

14

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Old Tigers (8-11)

Intermediate Løvbjergg. 9 h. (17-19)
Dameklubben (14.45-17.15)

Dameklubben i Sverige

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Nivå Pokalen kl. 9.00
Damekl. I Sverige
Old Tigers (8-10)

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Dameklubben (14.45-17.15)
Old Tigers (8-11)

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Old Tigers (8-11)
Pitch & Put Turnering
Old Tigers (8-11)

Dameklubben (14.45-17.15)
Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Dameklubben (14.45-17.15)

Pinsedag

Dameklubben (14.45-17.15)

Old Tigers (8-11)

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

16

2. Pinsedag

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Intermediateturnering 17-19

Intermediateturnering afslutning
(9-11)

17

Golfens Dag
Eliteturnering kl. 14-15

Intermediateturnering 17-19

18

Old Tigers (8-11)

Dameklubben (14.45-17.15)

Herreklubben weekendtur

Old Tigers (8-11)

19

Intermediateturnering 17-19

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Herreklubben weekendtur

Intermediateturnering 17-19

20

Dameklubben (14.45-17.15)

Old Tigers (8-10)

Dameklubben (14.45-17.15)

21

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Intermediateturnering 17-19

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

22

St.Bededag

Djarlo Biler Turnering kl. 9.00

Dameklubben månedsafsl. (16.30-)

23

Elite DIV Turnering Damer (8-10)

Old Tigers (8-11)

Old Tigers (8-10)
Herrekl. Månedsafsl. (16- )

24

Elite DIV Turn. Herre og Damer
(8-11.30)

25

Old Tigers (8-11)

Dameklubben månedsafsl. (16- )

26

Generalforsamling NGK kl. 19

Old Tigers (8-10)
Herreklubben månedsafsl. (16- )

Niels Eriksens Sportspræmiematch
kl. (9.00-13.30)

27

Dameklubben åbningst. (16.30 - )

Intermediate Løvbjergg. 9 huller
(17-19)

Old Tigers (8-10)

28

Old Tigers. (8-10)
Herreklubben Månedsafsl. (16- )

29

Sponsormatch (8-13)

Dameklubben (14.45-17.15)

Old Tigers (8-11)

Dameklubben (14.45-17.15)

Old Tigers (8-11)

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Old Tigers (8-11)

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)
Old Tigers (8-11)

Dameklubben (14.45-17.15)
Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Dameklubben (14.45-17.15)
Old Tigers (8-11)

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Dameklubben (14.45-17.15)

Scrambleturnering

Old Tigers (8-11)

Old Tigers (8-11)

Dameklubben (14.45-17.15)

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)
Intermediate Løvbjergg. 9 h. (17-19)

Dameklubben månedsafsl. (17- )

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)
Elite DIV Turnering Herre (8-10.30)

Dameklubben (14.45-17.15)
Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)

15

30

Dameklub månedsafsl. (16.30- )
Old Tigers (8-11)

Lysmatch m. Spisning (18- )

Old Tigers (8-10)
Herreklubben (15-17)
Sponsormatch (8-13)

31

10

August

Damekl. Månedsafsl. Par3 (17- )

Søndag

på Toftegårdsbanen

Old Tigers (8-11)
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Træning på Driving Range

er er kommet nye måtter til denne sæson, og vi har fået helt nye
range bolde. Så det er bare med at
komme igang med træningen

det ved simpel tænkning og øvelser. Jeg
bruger spejle og video i min undervisning,
så du hurtigt kan se og fornemme de ting,
vi træner på.

GOLF ER LIVSLANG
KÆRLIGHED

Der kan igen i år købes årskort til ubegræn- Jeg bruger Trackman ved mine lektioner”.
sede bolde. Kortet kan købes i shoppen for
Bookning af lektioner:
995 kr.
Man kan booke 20, 40 eller 60 min. ad ganHar du et familiemedlem eller en ven, som
gen. Booking sker på
kunne tænke sig at prøve golf, kan man
www.robinsgolfakademi.dk
låne jern og køller på rangen.
På drivingrange tilbydes træning af klubbens golftræner Robin Lundskær.

Du er altid velkommen til at kontakte mig
og høre, om jeg kan indfri netop dine ønsker til golfundervisning.

Robin tilbyder alle former for undervisning
både til nybegyndere, øvede, og pro’er Kontakt Robin på mail: robin@nivaagolf.dk
samt kurser, årstrænings kort, holdunder- eller på tlf.: 40 84 73 86 Jeg ønsker alle en
super sæson med masser af sol og gode
visning og arrangementer.
golfoplevelser.
Robin: ”Golfsvinget kan til tider være
svært, men det er min opgave at lære dig Vel mødt hos Robins Golfakademi

F

oråret betyder, at folk gerne vil ud
og prøve kræfter med golf. Først
i marts har Nivå Golf Center A/S i
samarbejde med Begynderudvalget
og Regel- etikette- og HCP ud-valget fra
Nivå Golf Klub, startet op med golfkørekortundervisning. Næste start på regelundervisning sker den 4. april og igen den
9. maj. Kaninmatcherne starter søn-dag
den 3. april kl. 13 (mødetid 12:45), men
vil fra ugen efter blive flyttet til om mandagen kl. 17 (mødetid 16:45).
Igen i år vil vi lave et weekendkursus i
foråret, hvor man kan tage sit golfkørekort på en weekend. Dette er fastlagt til
weekenden den 30. april til den 1. maj.
Her vil det være en fordel, at man har
prøvet lidt kræfter med golf inden kurset.

Spil med på Golfens Dag
17. april - også i Nivå GK
En dag med masser af aktivitet kl. 10-14.
Inviter familie, venner og kolleger til en spændende søndag med golf, hygge og konkurrencer.

Junior afdelingen 2016
Så stater en ny sæson for junior klubben.
Vi er Pt. 26 juniorspillere i Nivågolf.
Der vi igen i år være træning for alle, inddelt i alders og Handicap niveau.
Vi har følgende hold.
•
Begynderhold
Let øvede
•
•
Fællestræning.
Hvis nogle medlemmer har et barn eller barnebarn, som
kunne tænke sig at prøve golf, er man velkommen til at
komme og prøve det. Vi har udstyr oppe på rangen som
man kan låne ved træningerne.
Henvendelse skal ske til træner Robin Lundskær enten på
mail: robin@nivaagolf.dk eller på tlf.: 40847386.
Med venlig hilsen
Junior afdelingen
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Nyt fra Begynderudvalget

Hvis i kender nogle, som kunne have lyst
til at prøve kræfter med golf, så giv dem
besked om, at man prøve dette i Nivå.
For yderligere info om Golfkørekortet, så
kig på hjemmesiden under ”Klub - Undervisning - Golfkørekort”.
Begynderudvalget vil i år ligeledes de
foregående år arrangere turneringer på
Tofte-gård (Toftegårdpokalen), hvor begyndere og øvede med et HCP på min.
32 og op til 54 kan konkurrere mod hinanden og sig selv. Herigennem kan man
få et godt golf-venskab, som man kan
videreføre, også når ens HCP er blevet
for lavt til at kunne spille med i Toftegårdpokalen.
I år starter Toftegårdpokalen allerede
lørdag den 2. april kl. 09:00. Ja det er en
lørdag morgen/formiddag, og der vil være
gunstart, så alle er færdig på samme tid.
Tofte-gårdpokalens åbningsturnering er
sat op i Golfbox, så få jer tilmeldt.
De kommende turneringer foregår hver
den første tirsdag i måneden kl. 17:00
med løbende start. Første ”normale” Toftegårdpokalturnering foregår tirsdag den
3. maj kl 17:00. Her, og i de kommende
turneringer, vil der være mulighed for at
bede om tidlig eller sen starttid.

13

Orientering om Regionsgolf 2016
Regionsgolf turneringen

R

egionsgolf er Danmarks største turnering
for klubgolfere. I 2016 er der tilmeldt 172
klubber med 1.034 hold. Det er en turnering for hold.

Den er inddelt i rækker og puljer. I hver pulje er der
hold fra 4 klubber. Der spil-les både ude og hjemme, så det bliver til 6 kampe for det enkelte hold.
Kampene i puljen spilles i maj og juni. Vinderne af
puljerne spiller slutspilskampe efter sommerferien. Går holdet hele vejen slutter turneringen med
en finale mellem vinderen af Øst mod vinderen af
Vest i de enkelte rækker.

Holdet

Nyt fra Restauranten

Betingelser for deltagelse
Ud over kravene til handicap og alder i de enkelte
rækker skal følgende være opfyldt:
•

Fuldtidsmedlemskab af Nivå Golf Klub

•

Nivå Golf Klub som hjemmeklub

•

EGA handicap ikke lavere end 4,5

•

Fyldt 21 år inden udgangen af 2016

I rækkerne A, B, C og D inddeles spillerne efter
handicap. I Senior, Veteran og Super Veteran efter
alder.
Du kan læse mere om Regionsgolf på
http://www.regionsgolf-danmark.dk/ - Vælg Øst

Hvert hold består af 2 damer og 4 herrer, der spil- Under Turneringen er Turneringsbetingelserne, og
ler: 1 Damesingle, 1 Mixed Foursome og 3 Her- under Pulje / aktuel stilling er spilleplaner og datoer.
resingler.

Spilleformen

Tilmelding

Spilleformen er hulspil fra scratch. Hulspil er anderledes end slagspil. Der spilles om en vinder på
hvert hul, og den, der vinder flest huller, har vundet matchen. Golfreglerne gælder også i hulspil,
men der er nogle få regler, der er lidt anderledes,
når man spiller hulspil. Klubben har en vejledning
til spillere, der ikke har prøvet det før.

Nivå Golf Klub har tilmeldt 10 hold til årets Regionsgolf. Hvis du er interesseret i at spille på et af
holdene, skal du sende en mail til aseiero@hotmail.com med oplysninger om:

Til dem der ikke har været med i Regionsgolf og
måske heller ikke har prøvet hulspil, kan vi på vegne af alle klubbens Regionsgolfere sige, at det er
underholdende og udfordrende, og man kommer
rundt på andre baner og møder andre golfspillere.
Kampene afvikles i en både sportslig og hyggelig
stemning med fælles spisning efter spillet.
Vi kan under alle omstændigheder opfordre vores
medlemmer til at afprøve hulspil, når I er ude at
spille. Det kan måske give lyst til at prøve kræfter
med Regionsgolf.
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Navn, medlemsnummer, EGA hcp, alder og eventuelt holdønske.
Din mail bliver sendt videre til den aktuelle holdkaptajn. Du kan også ringe til en af holdkaptajnerne.
Du kan se holdinddelinger og holdkaptajner på
www.nivaagolf.dk /Klub/Udvalg/Regionsgolf.
Med venlig hilsen
Anne Seierø
Nivå Golf Klub
Regionsgolf

E

n hilsen her fra restauranten hvor vi er ved
at lægge sidste hånd på planlægning af
sæsonen 2016. Vi glæder os til at komme
rigtigt i gang da marts måned altid er en
måned der er hverken eller.
Vi starter så småt op med lidt mad på menuen til
påske og pr. 1. april starter vi op med dagligt at
kunne tilbyde såvel mad som drikke. Det er vores
plan at starte op med et lille kort og så udvide det
efterhånden som sæsonen skrider frem.
På personalesiden er der såvel ”gamle” som nye
ansigter i staben og vi er alle parat til en ny sæson.
Vi vil i år introducere lidt forskellige tiltag. Bl.a. vil
vi gerne dagligt kunne tilbyde lidt varme retter på
menukortet. Det er en udfordring at kunne stå
med flere varme retter på menuen, vel vidende
at vejr og vind specielt i starten af april, betyder
meget for belægningen på såvel banen som i
restauranten. HUSK derfor det ALTID er en stor
hjælp for os hvis I vil stikke hovedet ind i baren
inden I går ud og gi´ en melding såfremt I ved at I
har planer om at spise efter runden. På den måde
vil det blive lettere at planlægge OG vi vil løbende
kunne blive endnu bedre til at planlægge efter Je-

res ønsker. Vi tænker her på Jer, der går i løbet af
eftermiddagen. Husk også, at vi bruger Golfbox
som pejling på, hvorvidt der er flere på banen.
Så endnu en grund til at huske at bekræfte sin
tid. Vores åbningstider, der står på døren, er kun
vejledende…….

Selskaber.
De sidste par år har vi fået god gang i vores selskaber og faktisk har de første par måneder af
2016 også været fint belagt for årstiden.
Så ifald du har en stor dag, der skal fejres i løbet
af året, så tag fat i os i restauranten og få lidt materiale til inspiration. Vi har et stort og et lidt mindre lokale på 1. sal med smuk udsigt over banen.
Derudover har vi vores partytelt til den måske lidt
mere uformelle reception eller grill arrangement.
Vi har mange forskellige arrangementer lige fra
barnedåb/konfirmationer til fødselsdage og jubilæer. Også menuerne er vidt forskellige, så vi
forsøger så vidt muligt at matche de ønsker, gæsterne måtte have.
Så kontakt os gerne til en uforpligtende snak og
hør hvad vi kan tilbyde.
Med ønske om en god sæson….
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Nyt fra banen

N
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u nærmer vi os den tid vi alle sammen har
glædet os til, hvor vi skal til at tænke på at
åbne Løvbjergård. Men før det sker skal
vi gerne have en periode med tørt vejr og
gerne også lidt varme.
Sidste år var det år i Danmarkshistorien med mest
nedbør og det kan man også se og mærke ude på
vores bane. Noget af den høje vandstand skyldes
nu også problemer med nogle dræn både på vores
jord, men også hos en af naboerne, som skal aftage det meste af vores vand. Det er nogle problemer, som vi skal have løst i løbet af foråret.
Ud over det skal foråret, inden der for alvor kommer
vækst i græsset, bruges på at færdiggøre udvidelsen af herre teestedet på hul 3. Når vækstlaget er
rettet til, vil der blive lagt rullegræs på. Vi forventer
at teestedet vil kunne blive taget i brug et par uger
efter at rullegræsset er lagt ud. Vi har også en del
renovering af stier og veje på programmet, blandt
andet skal vi have saneret området mellem herre
og dametee på hul 1. Fælles for disse projekter er,
at de kræver en periode med tørvejr inden der kan
arbejdes med jorden.
Orkanen i efteråret var hård ved vores bane, ud
over det store lindetræ ved klubhuset væltede det
gamle æbletræ mellem hul 5 og 9 og ca. 20 andre
træer. Vi har selvfølgelig brugt en del tid på at fjerne
disse, men det er intet i forhold til den tid vi har
brugt på at fjerne grene der var strøet ud over store
dele af banen, grene der skal være fjernet inden
klippesæsonen starter.
Vi udnyttede en af de korte perioder med rigtig vinter til at få ryddet siv langs kanterne af søerne på
hul 7 og 9, hvilket både giver mere synligt vandspejl, men også et bedre udsyn videre frem af hullerne.
Vores to dygtige mekanikere, Klaus og Raimis har
brugt det meste af vinteren på at servicere alle

maskinerne, som nu er klar til sæsonen. Det er et
kæmpe stykke arbejde de har ydet, for næsten alle
vore maskiner er af ældre dato.
Jeg selv har deltaget i DGA (danish greenkeepers
association) uge i Jylland. Der var mange gode
foredrag og oplæg, men især vil jeg huske et to dages seminar om tromling af greens. Vi ved jo godt
at greens bliver mere jævne og hurtigere af tromling, men til de flestes overraskelse viser det sig,
at sideeffekterne ved tromlingen kun er positive.
Tromling bremser svampesygdomme, mos, sortalger og greens bliver kun komprimerede i de øverste millimeter. Så det korte af det lange er, at vi vil
tromle mere i den kommende sæson.
Vi har indkøbt lawnsand til alle vore greens som
bliver lagt ud i løbet af foråret. Lawnsand er en jernholdig gødning iblandet sand, som effektivt fjerner
mos på greens og som også giver greens en god
kickstart.
I den kommende sæson vil vi, hvis tiden tillader
det, passe roughen på samme måde som i 2015,
dvs. at al højrough bliver klippet hver anden eller
tredje uge. Vi fik god respons på dette tiltag fra
både gæster og medlemmer sidste år og så håber
vi at kunne reducere antallet af mosegrise på banen. Mosegrisene er meget hårde ved vores træer
så der er desværre gået en del til, men vi satser på
at have en dag med en træflytningsmaskine for at
erstatte det tabte.
Vi er lige som sidste år seks mand til at passe banerne i sæsonen og disse er:
Kim Christensen, Anders. Jacobsen, Raimis Kurlavicius, Klaus Madsen, René Petersen og undertegnede
Erik Groth-Andersen
Vi glæder os alle til at se jer derude!
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Nyt fra Turneringsudvalget

Nivå Golfklub - 20 års jubilæumsuge
26. juni – 2. juli 2016

Klubbens bestyrelse nedsatte allerede i vinteren
2015 et udvalg, der skal arrangere afholdelsen af
klubbens 20-års jubilæum i 2016.
Udvalget er bredt sammensat af medlemmer af
klubbens bestyrelse, underudvalg i klubben, repræsentanter fra klubber i klubben, ligesom Ulrik
Finnemann og restaurantens daglige leder Dorthe Landström deltager i udvalgets møder.
Jubilæumsaktiviteterne strækker sig over hele
uge 26 (første uge i skoleferien) og kulminerer
med et brag af en jubilæumsfest lørdag den 2.
juli 2016.

V

interen er ved at være forbi og jf. kalenderen, så er vi nu begyndt på foråret. Vinteren har været våd og til
tider meget kold, men skulle solen bringe lidt varme, så nu er det blevet tid til at finde golfsættet frem og
ud og spille golf på vores dejlige baner.

Turneringsudvalget har planlagt en masse turneringer, og de ligger allerede nu i Golfbox. Det er ikke alle turneringer, som er åbne for tilmelding, men I kan se dem under ”Klubturneringer”. Som det kan ses, så starter vi
allerede med en Pitch & Put turnering den 3. april kl 09:00 på par-banen, hvor der spilles slagspil i 3 rækker opdelt
efter HCP, og vores traditionsrige Tefal Åbningsturnering foregår på Løvbjerggård den 10. april kl. 09:00. Begge
turneringer forventes at blive med gunstart.
Vi har nedenfor her listet de turneringer, som Nivå Golf Klub Turneringsudvalg/Nivå Golf Center A/S afholder til
og med juni måned i år.

03. april kl 09:00
10. april kl. 09:00
08. maj kl. 09:00
22. maj kl. 09:00
5. juni kl. 08/09:00
12. juni kl. 09:00
26. juni kl. 09:00

Pitch & Put			
Brutto slagspil i 3 rækker #
Tefal Åbningsturnering.
Stablefort med fuldt SPH. *
Parturnering			
Greensome. #
Djarlo Biler Turnering.		
Stablefort med fuldt SPH. *
Caddie Golfrejser.		
Stablefort eller brutto/netto slagspil.
Nivå Pokalen			
Slagspil brutto og netto.
Niels Eriksens Sportspræmiematch Stablefort med fuldt SPH. *

Turneringer med * tæller med til Synoptik Cup. HCP op til 42 kan deltage, men i klubbens turnering spiller man
fra HCP 36. Turneringer med # (Parturnering og Pitch & Put turnering) er HCP begrænsningen sat til 54.
Derudover har vi oprettet vores Hulspilsmesterskaber. Her spilles hulspil uden HCP opdelt i 4 rækker opdelt efter
HCP. Sidste tilmelding er 1. maj.
Såfremt I kender nogle, som kunne tænke sig at være sponsor på en af turneringerne i Nivå Golf Klub, så lad
dem rette henvendelse til enten Bestyrelsen, Turneringsudvalget, Begynderudvalget eller en ”klub-i-klubben”.
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Der vil blive arrangeret forskellige turneringer
i løbet af ugen, hvor de fleste dage henvender
sig til et bredt udsnit af medlemskredsen. Jubilæumsugen skydes allerede i gang søndag den
26. juni, hvor den traditionsrige sponsorturnering
ved Niels Eriksen sportspræmier er programsat.
Mandag og tirsdag bliver der arrangeret turneringer for henholdsvis Old-Tigers og Toftegårdsmedlemmer. Begge dage er der mulighed for at invitere gæster og til reduceret greenfee.
Fra onsdag til lørdag vil der være forskellige turneringer, hvor alle klubbens medlemmer kan deltage, ligesom der også her vil være mulighed for
at invitere gæster til flere af turneringerne.
Efter de nævnte turneringer er der arrangeret
Fra indvielsen af de 9 nye huller 20/4-2006
spisning i restauranten og fra onsdag til lørdag
Borgmester Olav Aaen klipper snoren
vil der være specielle aftenarrangementer. Her
skal nævnes foredrag, Spansk tapasaften med musikaften den 1. juli og gallafesten den 2. juli
vinsmagning fra Holte Vinlager, musikaften med med efterfølgende dans til det 12 mands store
levende orkester og ikke mindst den store jubilæ- orkester, der allerede er engageret til festen.
umsfest lørdag.
Klubbens medlemmer vil løbende blive orienteJubilæumsudvalget håber på stor opbakning til ret om indholdet i jubilæumsugen, herunder om
arrangementerne og de enkelte turneringer. En det stort anlagte jubilæumslotteri, hvor man for
af udfordringen er, at kunne rumme plads til de en beskeden indsats kan komme i betragtning til
mange medlemmer, der forhåbentlig ønsker at mange attraktive præmier.
deltage i festlighederne.
Endeligt program om jubilæumsugens turnerinJubilæumsudvalget håber på deltagelse af mel- ger og øvrige aktiviteter vil blive udsendt, når de
lem 200-250 medlemmer til gallafesten om lør- sidste aftaler er på plads.
dagen. Derfor indhentes der i øjeblikket tilbud
På jubilæumsudvalgets vegne
på en tilbygning til det bestående telt, så udbygTorben Randrup
ningen kan rumme plads til alle deltagerene til
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Nivå Golf

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

