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Kære medlemmer i Nivå Golf Klub
Så er sæsonen godt i gang, og sikken
et herligt vejr og en herlig bane. Nogen
synes nok, at temperaturen er lige lovlig
høj og greens lige lovlig hurtige, men når
vi tænker tilbage på sidste års kolde
forår, er det jo herligt.
På trods af netop kulde på Golfens dag
fik vi rigtig mange nye medlemmer
- helt nøjagtig 41 ud af 62 gæster. Det er da
flot. En stor tak til de frivillige, som trodsede
kulden, og gav gæsterne en varm modtagelse.
Netop medlemstallet blev debatteret på klubbens generalforsamling. Der blev sat spørgsmålstegn ved, om vi og Nivå Golf Center gør
det rigtige ved at markedsføre vore fleksmedlemskaber, når der de senere år er blevet færre
fuldtidsmedlemmer. Som det fremgår af Ulrik
Finnemans artikel længere inde i bladet, er vi
ved at have vendt udviklingen, idet 2016 forhåbentlig slutter med flere fuldtidsmedlemmer end 2015. Hertil kommer, at vi har fået
en solid fremgang i Toftegaardsmedlemmer,
dels tidligere fuldtidsmedlemmer, som ikke
længere kan eller vil spille 18 huller, dels nye
medlemmer, hvoraf rigtig mange er potentielle
fuldtidsmedlemmer inden for relativt kort tid.
Jeg er derfor fortrøstningfuld og regner med,
at vi de kommende år vil opleve vækst i alle
medlemskategorier.
Heldigvis har vi også fået gang i vores juniorafdeling igen, efter at Camilla Bilde Sindalsen har
påtaget sig ansvaret for juniorerne. Hun har allerede nu efter 2 måneder fået tilgang af nye
juniorer, og med hjælp fra DGUs juniorkonsulent og Lukas fra Nivå Golf Center er der gang i
mange aktiviteter med turneringer hver anden
weekend, shortgame og genoptagelse af vores gamle tradition med sommercamp. En helt
fantastisk start, som jeg er sikker på vil give
gode resultater i de kommende år.
Når vi nu igen får juniorer på banerne, skal vi
huske at tage hensyn til dem. Juniorudvalget
vil sammen med Robin gøre alt, de kan, for at
juniorerne kender golfreglerne - såvel hvornår
man får strafslag, som hvordan man opfører
sig på banen. Husk på, at juniorer på 8-12 år
har en anden tilgang til livet og golfen end vi
andre +50’ere. Derfor skal vi give dem plads
til at lære og forstå, hvordan andre gerne vil
have, at de skal opføre sig sammen med ”de
lidt ældre”.

I den seneste
måned har jeg 2
gange været involveret i sager
om grove brud på
etikette-reglerne.
Den første var en
situation, hvor 2
unge
medlemmer efter at have
spillet en runde
på Løvbjerggaard
åbenbart mente,
at det var i orden
at race rundt i
i
en buggy og chikanere andre golfspillere, som spillede på hul 1, 2, 4,
16 og 18. En sådan opførsel kan ikke undskyldes, og der vil blive slået hårdt ned på den, hvis
det gentager sig.
Den anden situation var et seniormedlem,
som i strid med de almindelige etiketteregler
kørte en buggy mellem greenside bunker og
greenen på hul 18. Det kan næsten ikke lade
sig gøre, uden at man kører med det ene hjulpar på green. Da det efterfølgende blev påtalt,
forsøgte han at bagatellisere forseelsen og klagede efterfølgende over måden, det blev påtalt
på.
Selvfølgelig skal alle have en fair behandling,
uanset hvad deres forseelse består i, men når
jeg nævner de 2 sager, er det fordi, jeg gerne
vil have jer alle til at tænke jer om, når I færdes
på en golfbane - uanset om det er i Nivå eller I
er greenfeegæster et andet sted. Der er faktisk
en grund til, at alle skal have et golfkørekort,
inden I kan få banetilladelse til stor bane. Dels
skal vi lære at tage hensyn til hinanden, så ingen kommer til skade f.eks. ved at blive ramt af
en vildfaren golfbold, dels skal vi tage hensyn
til vores bane, så den ikke beskadiges til gene
for andre golfere - og for den sags skyld også
dig selv. (Det er jo også derfor, at vi alle retter
vores nedslagsmærker og samler knækkede
tees op på teestederne, ikke!!).
Afslutningsvis ønsker jeg jer alle en god golfsommer og håber, at vi ses i jubilæumsugen.
De bedste golfhilsner
Thorkild Bang
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Nyt fra Nivå Golf Center
Kære medlemmer

S

får
Golfbox og andre medier, har vi efterhånden en Ovenstående
række gode kommunikationsredskaber – det gæl- mange af jer medlemmer til at spørge
der både til jer medlemmer og til øvrige.
om, i hvilken retning
vi bevæger os, og her
tænker jeg på fordelingen af medlemskaberne.
Det er vel helt naturligt og det
gør vi da også selv.

ommeren er over os og hvor er det bare
skønt, at vi modsat sidste års kolde og
blæsende maj måned, ikke har behøvet
uldtrøjer, windbreakere og paraplyer, for
at kunne nyde vores favorit sport. Det gode vejr
må bestemt have haft en afsmittende effekt på
vores lyst til at spille golf, eller har det nu også
det? Nedenfor har jeg angivet antal bestilte tider
på Løvbjerggård og Toftegård i maj måned for
henholdsvis 2015 og 2016:
Maj 2015 Løvbjerggård:
Maj 2015 Toftegård:
I alt bestilte tider maj 2015:
Maj 2016 Løvbjerggård:
Maj 2016 Toftegård:
I alt bestilte tider maj 2016:

5.018
2.238
7.256
4.962
2.265
7.227

Det totale antal tider i maj er 26.040 (tidsrummet 6.00 til 21.00)

tid, eller blot fordi man undlader at bekræfte. I
maj måned er der 338 medlemmer der ikke har
bekræftet deres tid. Mange af de 338 medlemmer har mere end én ubekræftet starttid, og alt i
alt er det ikke optimalt. Så for at udnytte tiderne
bedst muligt bedes I enten huske at bekræfte
tiderne, eller annullere starttider der ikke skal
bruges. Husk at starttider skal bekræftes senest
15 minutter før start.

Lidt overraskende er antal bestilte tider stort set
uændret fra 2015 til 2016. Hvorfor det er sådan
kan vi kun gisne om, men noget kunne tyde på,
at vi skal have vores golffix uanset vejrlig ☺
Banen har fået en rigtig godt start på sæsonen.
Vi har altså stadigvæk masser af ledige tider, Kvaliteten er naturligvis meget afhængig af varselvom vi samlet set er blevet flere medlem- me og sol, hvilket vi har haft meget af den sidste
mer. Vi udnytter ca. 27% af vores tider og set i måneds tid, som har givet gode vækstbetingelforhold til andre baner, er det ikke en særlig stor ser. Dertil synes vi, at vores nye strategi med at
udnyttelsesgrad. På de gode dage, specielt for- intensivere tromling af greens, har båret frugt. Vi
middage i weekenden, vil vi imidlertid fortsat op- har i forhold til sidste år oplevet bedre greens og
leve, at runderne tager lidt længere tid end plan- vi vil gøre vores til at greens og banen i sin hellagt. Det kommer vi aldrig helt uden om, men vi hed, holder det høje niveau året ud. Eneste lille
kan gøre det bedre ved at forsøge os med flere streg i regningen har været problemer med van4-bolde i stedet for 1, 2 og 3-bolde. Rent faktisk dingsanlægget, som nu er løst. Alt i alt tror jeg
udgør 2-bolde mere end halvdelen af alle starter. på at det bliver en rigtig god sæson med banen.
1, 2, og 3-bolde er fortsat meget velkomne, men Vores nye hjemmeside er ligeledes kommet godt
i travle tider, vil det måske være en god løsning i gang. Det er naturligt, at der vil være ting der
f.eks. at slå to 2-bolde sammen – det fremmer løbende skal ændres, opdateres og forbedres.
spillet på en travl dag, og samtidig er det er en Det sker løbende bl.a. i samarbejde med klubgod indgangsvinkel til at møde nye mulige golf- bens frivillige, og vi skal nok komme godt i mål.
venner.
Hjemmesiden er bygget op om et nyt system,
Endelig skal vi huske at bekræfte vores bestilte så vi har gennemført undervisning til en række
tider. Der er fortsat mange tider, der ikke bekræf- af klubbens frivillige, med henblik på at alle sider
tes, enten fordi man glemmer at annullere sin bliver gennemgået. Sammen med Facebook,
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Når vi alle har fokus på især udviklingen i fuldtidsmedlemskaber, skyldes det naturligvis, at disse
medlemmer er fundamentet for en fornuftig økonomisk ramme – både for centret og klubben. Ved
udgangen af både 2013 og 2014 mistede vi ca. 80
fuldtidsmedlemmer, og i 2015 47. Af de 47 har vi i
år generhvervet ca. halvdelen.
Medlemsudviklingen går fortsat i din rigtige retning og det er altafgørende for at opretholde en
bæredygtig økonomi, der skal sikre den fremadrettede udvikling. For at give jer indblik hvordan
medlemsstatus er i skrivende stund, bedes I se
tabellen nedenfor.
Medlemsstatus

Piger
U19

Drenge U19

Kvinder

Mænd

I alt

Fuldtid:

0

15

192

421

628

Fleks-medlem:

0

0

155

310

465

Aktive i alt:

0

15

347

731

1.093

Long Distance:

0

0

0

0

0

Junior uden banetilladelse:

2

12

0

0

14

Medlemmer i alt:

2

27

347

731

1.107

Passive:

0

0

2
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Af den fremgår det, at vi er 1107 medlemmer pr.
1. juni 2016. Som det ses, er medlemsskaren primært sammensat af fuldtids- og fleksmedlemmer. Fleksmedlemskabet kan enten være som
hverdags-, par3-, eller Toftegårdsmedlem. For at
give sammenligningstal kan jeg oplyse at vi pr. 1.
januar 2016 var 1.004 medlemmer og pr. 1. januar
2015 var vi 824 medlemmer.

Så noget kunne tyde på at vi bevæger os i den rigtige retning. Imidlertid er de andre medlemskategorier også vigtige, idet de danner grundlag for, at
vi – i modsætning til andre klubber, som ikke har
fleksmedlemskaber – har stigning i medlemstallet. Det vigtigste er, at vi ønsker at skabe et tidssvarende medlemsskabsprodukt, hvor vi i størst
muligt omfang tager hensyn til det allervigtigste,
nemlig at vi har en velfungerende klub med en
god og hyggelig atmosfære.
Nu varer det ikke længe, inden vi skal fejre klubbens 20 års jubilæum og jeg håber, at så mange
som muligt støtter op. Festudvalget har lagt sig
i selen for, at det bliver en festlig uge med både
meget golf og et brag af en afslutningsfest. De
har med en ukuelig arbejdsiver og gåpåmod arbejdet på, at skabe et program som forhåbentligt
kan få jer medlemmer til at støtte op om arrangementerne. Nivå Golf Center vil gøre sit til, at ugen
bliver uforglemmelig.
Endelig gør jeg opmærksom på, at der endnu er
en række uafhentede klubbagmærker og DGU
kort. Husk at Klubbagmærket skal medbringes
ved spil på banen.
Med ønsket om en fortsat god golfsæson
Ulrik Finnemann
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Old Tigers slog et slag for DitLiv

S

lå et Slag er en velgørenhedsturnering, der
støtter Ditliv, et rådgivningstilbud til kræftramte
og deres pårørende.

NIVÅ GOLF KLUB’s 20 ÅRS JUBILÆUM
Oversigt over aktiviteterne i Jubilæumsugen

Nivå Golfklubs seniorklub, Old Tigers har i flere
år deltaget i denne turnering. I år spillede 75 medlemmer mandag d. 6. juni.

Fra søndag den 26. juni til lørdag den 2. juli 2016

Bemærk at et hole in one udløser en præmie til Kræftens Bekæmpelse på 25.000 kr. Desværre var ingen så
dygtige denne gang.
Hvert hole in one i den landsdækkende turnering udløser ikke mindre end 25.000 kr. direkte til Kræftens
Bekæmpelses arbejde med DitLiv (pengene indgår i
klubbens samlede indsamling).

Søndag 26/6

Niels Eriksens Sponsormatch, med mulighed for efterfølgende frokost.

Mandag 27/6

Old Tigers match med gæster. Efterfølgende frokost.

Tirsdag 28/6

Matcher for Toftegårdsmedlemmer med gæster. Efterfølgende frokost eller aftensPitch and Putturnering. 3 lige store rækker. Efterfølgende aftensmad.

Hole in one er sponsoreret af Willis.

Onsdag 29/6

Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden for:
Slå et Slag.

Scrambleturnering for alle klubbens medlemmer.
Efterfølgende middag og foredrag af Henrik Knudsen.

Vi havde en rigtig dejlig dag, med mange flotte score.
Dagens bedste resultat præsterede Inge Astø med 41
Stableford points.

Torsdag 30/6

Vi samlede ind fra dagens spillerne, andre der spillede
et andet sted, havde sendt donationer og endelig fulgte Old Tiger op, således at vi i alt sendte 10.225,00 kr
til Kræftens Bekæmpelse.
Vagn Ludvigsen

Fredag 1/7

Parturnering, med mulighed for at invitere gæster til reduceret greenfee.
Spansk tapasaften med vinsmagning ved Allerød Vinhandel.

Dagens præmier uddeles

Almindeligt spil på baner med mulighed for at invitere gæster til reduceret greenfee.
Grillaften med Irsk folkemusik.

Lørdag 2/7

Festturnering for klubbens medlemmer.

Jubilæumsfest for klubbens medlemmer med ledsagere i restaurant og telt

Der sluttes med frokost i teltet

NB: Tilmelding til og beskrivelse af alle arrangementer på GOLFBOX.DK

D

er er virkelig noget at fejre, når Nivå Golf Klub holder sit 20 års jubilæum i uge
26. Vi kan se tilbage på 20 år med en rivende udvikling, så vi i 2016 råder over
et af de bedste golfanlæg i Nordsjælland.
Som det fremgår af ugens program er der masser af muligheder for at deltage i både sociale og sportslige arrangementer. Og ikke mindst kan vi i denne uge tage familie, venner,
kolleger og bekendte med til mange af arrangementerne til reduceret greenfee pris.
Kulminationen på jubilæumsugen bliver festen lørdag aften, hvor det er blevet muligt at
holde den indenfor vore kendte rammer i teltet og restauranten. Jubilæumsudvalget glæder sig til at fylde lokalerne med 100 feststemte medlemmer og ledsagere til mad, musik
og festligt samvær.
Følg med i hvad der sker på opslagsvæggen i mellemgangen i Golfbox eller på hjemmesiden www.nivaagolf.dk.
Jubilæumsudvalget glæder sig til at se jer til aktiviteterne i jubilæumsugen.
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Der må hygges

Nyt fra Herreklubben

E

fter en veludført generalforsamling den
14-03-2016, kom vi i gang igen.

Den 7. april gik starten på Herreklubbens
golf sæson. Som sædvanligt var mange
mødt op. Ialt 68 medlemmer teede ud denne
dag. Det har vist sig at være et pænt gennemsnit på vore torsdags turneringer.
Vore første månedsafslutning blev afholdt den
28. april med hele 65 tilmeldte og 54 deltog i
præmieoverrækkelserne og spisning. En ganske
hyggelig dag.
Vi er nu 92 medlemmer og vil da meget gerne
have nogle flere. Så hvis du går i tanker om
at deltage i Herreklubbens sociale og hyggelige atmosfære, så kontakt Jesper Selsmark
js.selsmark@gmail.com eller på tlf. 2857 4912
eller duk op torsdag kl. 15.00, så kan du deltage
i turneringer m.m. Det koster kun 500 kr. om
året.
Vi spiller hver torsdag fra kl. 15.00. Tilmelding
via golfbox. I juli måned spiller vi sommerturnering om torsdagen,.
Om foråret tager vi hinsidan, også kaldet Sverige.
Om efteråret tager vi på en endags tur til en

fremmed bane, enten i DK
eller i Sverige.

Sverige tur retur
Vore næste store tur bliver
dobbelt turen til Sverige
med afrejse lørdag morgen
og hjemkomst søndag eftermiddag. Vi skal bo
på Æblegården Golf Resort. Vi har været der
før, og vi syntes, at det var en hyggelig bane og
nogle hyggelige omgivelser, dejlig mad og nogle
behagelige boligforhold.
Det skal nok blive en god tur - som i øvrigt som
sædvane er sponseret af tandlæge Henrik Dam
Hansen - og i den anledning vil vi i Herre klubben godt takke alle vores sponsorer for deres
medvirken, samt Martin Norden for det store
stykke arbejde han udfører for klubben med at
skaffe sponsorer.
Til sidst vil vi i Bestyrelsen takke alle vores nye
som gamle medlemmer for den opbakning, de
giver os.
For uden dem var der ingen HERREKLUB.
På bestyrelsens vegne
Jeppe Hansen

Hvor er min Bag?

Starter House
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Vigtigt nyt fra Regel-, Etikette og Handicapudvalget samt Begynderudvalget

GU har ændret deres regler for, hvornår
man kan erhverve et DGU HCP, samt
at man nu anbefaler, at man indfører et
”Klubhandicap” på op til 72. Nivå Golf
Klub’s Regel, Etikette og HCP udvalg har sammen
med Begynderudvalget lavet nogle retningslinjer,
som skal overholdes i Nivå Golf Klub.

Handicap, EGA, Vinterregler og Golfkørekort
Her er en kort gennemgang af, hvordan Nivå Golf
Klub ser på og gennemfører regulering mv. i forbindelse med EGA HCP, ”Klub HCP”, EDS runder,
9-huls runder, tællende runder og periode for vintergolf, samt hvordan man tager golfkørekort, når
man er henholdsvis medlem af Nivå Golf Klub eller ikke er medlem af klubben.

EGA HCP

HCP, og der skal man bestå til HCP 54.
Alle klubmedlemmer, som har et registreret ”Klubhandicap” kan spille sig selv ned ved spil med en
markør/makker, som har et registreret EGA HCP.
Når en spiller, som har et ”Klubhandicap” spiller
sig ned under HCP 54, så får vedkommende automatisk tildelt et EGA HCP.
Personer med et ”Klubhandicap” på mellem 54
og 72 skal være opmærksom på, at de ikke har
et officielt DGU HCP, og ikke vil kunne spille på
baner uden for egen klub. Her skal også gøres opmærksom på, at for at spille på Løvbjerggård, så
skal man have et HCP på max 54, hvorimod spil på
Toftegaard er for alle.

Ekstra Dags Score (EDS) runder

Ekstra Dags Score (EDS) er en tællende runder,
European Golf Assosisation (EGA) er det højeste hvor man kan blive skrevet op/ned i HCP. Man skal
organ inden for golf i Europa. EGA har vedtaget huske at oplyse, at man vil spille en EDS runde senogle ændringer til erhvervelse af EGA handicap. nest på teestedet på hul 1. Med virkning fra 2016
Fra sæsonstart 2016 har EGA ændret grænsen for, er det nu muligt at spille 3 EDS runder pr. kalenhvornår en spiller opnår et EGA HCP fra 36 til 54. deruge, hvor man tidligere kun kunne spille 2 EDS
Det betyder, at alle som i 2015 havde et HCP på runder pr. kalenderuge.
mellem 36 og 54, vil i 2016 få tildelt et EGA HCP 9-hullers runder
svarende til det HCP, man havde ved årsskiftet.
Såfremt man har spiller tællende runder i løbet af Med virkning fra 2016 vil det nu være muligt at
vinteren og opnået score, således at man skal re- spille en EDS runde over 9-huller, for handicapguleres ned eller op, vil man få et EGA HCP, der grupperne 3, 4, 5 og 6. (EGA HCP helt ned til HCP
svaret til det HCP, man nu har spillet sig ned/op til. 11,5). Man skal dog forsat huske at oplyse på 1.
tee, om man spiller EDS på for-9 eller bag-9. Man
For at opretholde et EGA HCP skal man aflevere kan ikke spille to tællende runder på samme runmin. 4 tællende runder (Turneringer eller EDS run- de, og man kan også kun gå en EDS runde pr. dag.
der). Dog skal man mindst gå 8 tællende runder
inden for de sidste to år. Så hvis du kun har gået Tællende runder
2 tællende runder i 2015, så skal du gå 6 tællende En tællende runder er en runde hvor man kan blive
runder i 2016 for at beholde dit EGA HCP.
skrevet op eller ned i HCP. En tællende runde kan
typisk være en turnering, hvor turneringsledelsen
har valgt, at turneringen er tællende eller en EDS
Med virkning fra 2016 er det nu muligt at erhverve runde. Personer med et HCP på 4,4 og nedefter
et ”Klubhandicap” helt op til HCP 72. Dvs. at nye kan ikke spille EDS runder, og kan derfor kun bliver
medlemmer af Nivå Golf Klub, som tager golfkø- HCP reguleret via turneringer.
rekort her, de kan få et ”Klubhandicap” såfremt
Periode for ”Vinterregler”
de består prøverne til HCP 72.

Klubhandicap

Spillere, som IKKE er medlemmer af Nivå Golf Fra 2016 er det nu muligt at blive reguleret i HCP
Klub, skal stadig bestå vores prøver til HCP 54, fra 1. november til 30.april, selv når man spiller
idet Nivå Golf Klub ikke kan tildele dem et ”Klub- med oplæg.
handicap”, man skal tildele dem et EGA (DGU)
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Dette medfører, at man ved en EDS runde eller i 3. Derefter skal spilleren bestå Par 3-banen. Dette
kan gøres ved, at man går banen 3 gange i max.
en turnering i perioden 1. november til 30. april kan
54 slag. Såfremt en person går banen i 40 slag
spille med oplæg og samtidig blive reguleret i HCP.
eller mindre, så behøver man ikke gå flere runNår man spiller med oplæg, så må man overalt på
der på par 3-banen, men kan komme direkte vibanen markere sin bold, løfte den op og rense den
dere til den endelige prøve på Toftegård banen.
for jord mv. og placere den indenfor et scorekort
Når man har bestået par 3-banen, så får man
fra den oprindelige placering, dog ikke tættere på
tildelt et teknisk HCP på 82.
hullet.
4. Den endelige prøve foregår så på Toftegård banen. Her er der en forskel for beståelse af prøven, idet personer som IKKE er medlem af Nivå
Golf Klub skal bestå prøven til et HCP på 54. De
Golfkørekort i Nivå Golf Klub regi
får herefter et DGU HCP på 54. Personer, som
På baggrund af EGA’s udmelding vedr. nye HCP
er medlem af Nivå Golf Klub, kan bestå med en
og DGU’s samme, er Nivå Golf Klubs Begynderudscore, som svarer til HCP 72. Klubmedlemmer,
valg og Regel- Etikette & HCP udvalg blevet enig
som består prøven med et resultat op til HCP
om, at det er de følgende trin en ny spiller skal
54 får automatisk et EGA HCP, men de persoigennem for at tage er Golfkørekort i Nivå Golf:
ner, som består prøven med et HCP på 55 til
72, de får et ”Klubhandicap”.
1. Alle skal tage regelprøverne og deltage i undervisningen. Skal være gennemgået og bestået Den store forskel fra tidligere er, at klubmedleminden spilleprøver på banen trin 3 og 4. Når mer kan få et ”Klubhandicap”, som gør, at de bliman har bestået her, så bliver man nedskrevet ver registreret og kan ved spil på Toftegård banen,
fra HCP 99 til 98.
sammen med venner etc. (markør), blive skrevet
2. Aflægge slagprøver hos en af klubbens trænere ned i HCP stille og roligt. Når de opnår HCP 54,
eller en af Nivå Golf Klub udpegede personer, kan de spille på Løvbjerggård på lige fod med
som kan godkende slagprøverne. Det er en for- andre medlemmer, såfremt de enten er fuldtidsudsætning, at spilleren har bestået slagprøver- medlemmer eller betaler greenfee.
Denne foreteelse skal primært ses som et element til at beskytte banen, og at man også får en
mere ensartet runde.

ne for at vedkommende kan gå videre til trin 3, Nivå 31. marts 2016
som er spil på par 3-banen. Efter bestået slagPeter Lohse			
prøver bliver spilleren nedskrevet til HCP 90.
Udvalgsformand		
Begynderudv.			

Lars-Kristian Sode
Udvalgsformand
Regel-,etikette & HCP udv.
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Nyt fra Dameklubben

S

å kom vi endelig i gang efter en lang mørk,
kedelig og våd vinter uden ret meget golf
for mange af os. Vi startede blidt ud med
at gå 9 huller i april måned, men nu er vi
oppe i gear og får gået alle 18 huller.

R

vores Åbningsturnering i april måned, var der virkelig rift om placeringerne, med mange meget
flotte scores. Selvom vejret ikke helt var med os,
var der flot fremmøde med mange nye ansigter.

Onsdag d. 4 maj var vi 15 ”piger” fra Dameklubben der havde fundet vej til Harekær Golfklub for
at deltage i vores årlige match imod deres dameklub - vi skulle forsvare vores sejr fra sidste år!
Pokalen kom vi desværre ikke hjem med, men
overlod den i varetægt hos de dygtige Harekær
Damer. Vi måtte nøjes med at glæde os over en
enkelt vinder i B-rækken og længste drive i B og
C rækken.

igtig mange har fundet vej til driving range om mandagen for at
deltage i Robins træning
for Dameklubben, og
Det har været en stor fornøjelse at tage imod så dejligt at så mange har lyst til at udvikle deres
mange nye medlemmer, som har indmeldt sig i golfspil.
Dameklubben og endnu bedre, at de giver udtryk Det må stå godt til med Dameklubbens medlemfor at de er faldet godt til hos os!
mers kendskab til de indviklede golfregler, for det
Mange må have været flittige på driving range var kun ganske få der kom til vores regelaften
og/eller på banen i april måned, for da vi afholdt med Peter Lohse i begyndelsen af maj.

Efter turneringen havde restauranten sørgede for
en dejlig middag, og under desserten arrangerede Abacus modeopvisning, hvor der blev fremvist mange forskellige sæt tøj af vores 5 klubmodeller. Bagefter var der mulighed for at købe ind
i shoppen med procenter, og dette rigtige gode
tilbud benyttede mange af pigerne sig af.

Flot præmiebord fra vores måneds afslutning i maj

I

år prøver vi at erstatte vores gennemgående turnering med Order of Merits, så det nu er GolfBox der styrer den løbende opdatering af hvordan
vi klarer os om onsdagen. Herreklubben har kørt
med Order of Merits uden problemer, så nu synes vi også at det var vores tur til at hoppe med
på den vogn. Man kan følge med i stillingen, ved
at gå ind på GolfBox (din egen side), vælge Klubturnering og så vælge fanebladet Order of Merits.

Nina fremviser det sidste nye fra Abacus
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Nivå Damernes formand Hanne Sattrup må overlevere
pokalen til Harekærs formand Tina Larsen

Dameklubben spiller også Eclectic om onsdagen,
og resultatet af bedste score på de forskellige huller kan ses på Dameklubbens hjemmeside under
resultater. Og lige en opfriskning til ”damerne” i
A-rækken, husk der er ikke noget med at samle
op når man har brugt 10 slag på et møghul, bolden skal spilles indtil den er i hul, også selvom det
måske giver anledning til lidt frustration. B-række
spillerne skal samle op efter max. 10 slag.

M

ånedsturneringen i maj, blev gennemført i
flot vejr og igen med mange deltagere, efter
matchen var der flotte sponsorpræmier fra Hobnobcopenhagen. Der blev vist indkøbt mange af
de lækre cashmere strikvarer, så I skal ikke undrer jer over hvis I møder mange Nivå damer i
flotte bluser! Derudover var der præmieuddeling
fra de forudgående onsdagsmatcher, det er nyt i
år, at vi uddeler præmier til 1 og 2. pladser i hver
række for hver onsdagsmatch.
Af arrangementer i juni kan nævnes Dameklubbens årlige weekend-tur den 11. – 12. juni, hvor vi
tager til Skyrup i Sverige.
Månedsturneringen i juni er sammen med herreklubben, hvor vi spiller Texas Scramble, og det
plejer at være super hyggeligt.
Nivå Damerne
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Pitch & Putt-Turnering på Par 3 banen
Søndag den 3. April 2016

Fastholdelsesudvalget:
Udvalget har igen i år afholdt intermedieturneringer på
henholdsvis Toftegård og Løvbjerggård. Turneringerne der
fortrinsvis er arrangeret for klubbens nyere medlemmer,
startede i år forsøgsvis med vinterturneringer på Toftegård,
hvor der til hver af de 2 gennemførte turneringer mødte
20-25 medlemmer op og fik en god, hyggelig og kold oplevelse i perioden, hvor mange andre medlemmer holder
vinterpause fra golfen. Det er hensigten, at turneringerne
gentages næste vinter.
Fra forårets start og indtil nu er der afholdt 2 turneringer
på Toftegård med omkring 25 deltagere hver gang og på
Løvbjerggård har deltagerantallet været 32 og 18 deltagere
til de to afholdte 9-hullers turneringer.
Selvom turneringerne er tiltænkt klubbens nye medlemmer, så disse kan knytte kontakter mellem andre medlemmer og blive en del af klubbens sociale liv, er der også
mere etablerede medlemmer, der deltager i turneringerne.
Udvalget ser dette som en gevinst, da disse medlemmer
er med til at introducere vore nye golfere til klubbens gode
atmosfære.
Fremadrettet er der er planlagt Turneringer på Toftegård
den 19. juli, 16. august og 17. september og på Løvbjerggård den 26. august. Tilmelding foretages i Golfbox.
Torben Randrup
formand - medlemsudvalget

P

å opfordring fra efteråret, blev en ekstra pitch&putt-turnering suppleret årets
turneringer. Selv om gråvejret dæmpede
temperaturen, fejlede humøret ikke
noget. 36 deltagere havde meldt sig til denne
første turnering. Efter udlevering af scorekort og
kort orientering, ventede deltagerne ved tildelte
huller, på gunstarten kl. 9.00. Lidt rustent blev
de første bolde leveret fra teestedernes måtter,
valgfrit med tee eller ej. Og de små greens lokkede, men ikke alle bolde havde forstået budskabet. Det var ikke nemt at hænge fast.

3 rækker, og præmierne sat derefter. Og dagens
vindere blev.

Efter første runde fra rød tee, blev opmærksomheden skærpet fra hvid. Slagene faldt mere
præcist, og fortrædelighederne blev mindre. På
2 timer var turneringen slut. Det var slagspil og
banens par 54, blev næste ramt at bedste spiller med 56 slag.

1. Niels Bøje Falk med 60 slag.
2. Per Bo Nielsen med 83 slag.

Med i turneringens fee var en drinks, som
kunne nydes på terrassen, mens scorekortene
blev registreret og vinderne kunne findes. Grundet det brede handicap, var turneringen delt op i
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Træning på Driving Range

B-RÆKKEN:
1. Bent Rasmussen med 58 slag.
2. Thomas Jensen med 62 slag.
3. Line Seiersen med 62 slag.

Har du et familiemedlem eller en ven, som kunne
tænke sig at prøve golf, kan man låne jern og køller
på rangen.
På drivingrange tilbydes træning af klubbens golftræner Robin Lundskær.
Robin tilbyder alle former for undervisning både til
nybegyndere, øvede, og pro’er samt kurser, årstrænings kort, holdundervisning og arrangementer.

C-RÆKKEN:

Bookning af lektioner:

A-RÆKKEN:
1. Kim Colin Bjerre med 56 slag.
2. Jack Norton med 57 slag.

Efter turneringsrapporten kunne turneringsudvalget være godt tilfreds med deltagelse og
afvikling. Alle kunne med et par lærerige timer,
glæde sig til kommende sæson.
Med venlig hilsen fra
Annette og Erik.

Erik var med som fotograf

Man kan booke 20, 40 eller 60 min. ad gangen. Booking sker på

www.robinsgolfakademi.dk
Du er altid velkommen til at kontakte mig og høre, om
jeg kan indfri netop dine ønsker til golfundervisning.
Kontakt Robin på mail: robin@nivaagolf.dk eller på
tlf.: 40 84 73 86
Jeg ønsker alle en super sæson med masser af sol og
gode golfoplevelser.

Vel mødt hos Robins Golfakademi

Nyt fra Begynderudvalget
Så er golfsæsonen sparket i gang, og Begynderudvalget har allerede haft flere tiltag for at
vi kan spille golf.
Toftegårdpokalen, som er for spillere med HCP
32 og op efter havde deres åbnings-match den
2. april. Her var der mere end fyld op, idet der
var 51 deltagere, som havde gunstart kl 9 på
Toftegård banen. Vejret var med os, man ved jo
aldrig i starten af april hvordan vejret arter sig.
Resultaterne var fantastisk flotte. I herrerækken vandt Flemming Andreassen med hele
25 point. 19 point gav en beskeden 5 plads,
men betød nedskrivning. I damerækken vandt
Anette Legart med 18 point. Hun blev skarpt
forfulgt af tre andre med 17 point.
Anden runde af Toftegårdpokalen blev gennemført tirsdag den 3. maj. Her var der løbende start med første start kl. 17. 43 deltagere
havde tilmeldt sig. Vejret var godt, og det kunne man igen se på resultaterne. Damerækken
blev vundet af Annelise Seidahl med 22 point.
Flot! Herrerækken skulle selvfølgelig overgå
pigerne, så her blev rækken vundet af Claus
Carl Holm Larsen med hele 25 point, stærkt
forfulgt af Jan Løwe Nielsen med 24 point.
Her var 18 point kun nok til en 7’ende plads.
Træningen over vinteren giver nu pote.
Tredie runde i Toftegårdpokalen var den 7. juni
og derefter er det hver den første tirsdag i måneden.
Se mere i Golfbox under klubturneringer.
Begynderudvalget har i samarbejde med Regel- Etikette & HCP udvalget og Nivå Golf
Center A/S igen i år gennemført Golfkørekort
for folk, som ikke har erhvervet sig et sådant.
Første regelkursus startede allerede den første mandag i april med eksa-men om onsdagen. De næste kurser er 4/7+6/7, 8/8+10/8
og 12/9+14/9 alle dage kl. 19-21. Tilmelding i
shoppen.
Der blev gennemført et weekend kursus den
30. april- 1. maj. Det- var en meget stor succes. Der var 16 deltagere og alle fik et HCP
efter weekenden, hvilket er flot klaret. Fra Begynderudvalget skal vi takke vores Pro team
med Robin i spidsen, for at vi kunne gennemføre dette weekend kursus.
Næste weekend kursus bliver 26.-27. august.
Tilmelding i shoppen.
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Nyt fra Greenkeeperen

N

u er jeg et stykke inde i mit andet år som
chefgreenkeeper og jeg kunne godt tænke mig at dele nogle af de overvejelser,
frustrationer, bekymringer og mest af alt
glæder, som jeg hele tiden render ind i. Men det
må ind til videre nøjes med at være en teaser, i
denne omgang må I nøjes med lidt informationer
om, hvordan det går ude på banen.
Vi er gået fra at banen var mere våd end nogensinde i foråret til at vi nu oplever en sjælden tør
tid. Det giver visse udfordringer til vandingsanlægget der kører hver nat på greens. Teestederne er
vi nødt til at vande om dagen. Greens er i øjeblikket temmelig faste på grund af tørken. Det betyder
at banen spiller noget anderledes end i en normal
dansk sommer og sådan er det med golfbaner, de
spiller aldrig på samme måde to dage eller somre
i træk.

men træerne må ikke stå så tæt, at det er for svært
at passe. I øjeblikket kører vores semiroughklipper
uafbrudt fra mandag, hvor vi møder klokken seks,
til vi går hjem fredag eftermiddag, og denne tidsrøver vil vi gerne have nedbragt en smule. Derfor
tynder vi stadig ud i beplantningerne, en proces
der har været igang i mange år og vil fortsætte i
mange år endnu.
Teestedet på hul tre er snart klar til, at vi kan lægge
rullegræs. Vi afventer kun lidt mere regnfuldt vejr.
For planen er i samme omgang at lægge rullegræs
i området nær herretee på hul 1.

Vi har benyttet det fine sommervejr til at slå det
meste af højroughen ned. Visuelt er det selvfølgelig ikke så smukt som når græsset står og bølger i
vinden, men vi håber til gengæld at det er sjovere
at spille golf på en bane uden for meget højrough.
Hvis tiden tillader det vil vi forsøge i de greennære
områder at få revet afklippet sammen og kørt det
væk.

16

Vi havde i starten af maj lejet en træflytningsmaskine for at flytte nogle træer fra beplantningerne
til nogle mere hensigtmæssige placeringer. Udover
at vi får en visuelt mere smuk bane, hvor træerne
får mere plads til at udvikle en krone, bliver banen
lidt lettere at passe og mulighederne for at spille
sin bold fremad hvis man er havnet mellem træerne øges. Men desværre var det stadig for vådt til at
vi kunne flytte så mange træer som vi havde håbet,
fordi maskinen viste sig at være større og tungere
end den vi tidligere har lejet. Derfor håber vi på en
periode til vinter med barfrost så vi kan få flyttet
rundt på lidt flere træer. Vi tilstræber til stadighed
at skabe en bane hvor hvert hul er et ”rum” for
sig selv. Disse rum kan skabes ved hjælp af træer,

Vi har ændret klipningen på hul 10 og 13. På hul 10
for at der fra herretee er en mere ”rimelig” afstand
fra tee til fairway. På hul 13 har vi trukket fairway
mere til venstre, i forsøget på at få hullet til også
at ligne et dogleg venstre. Til vinter håber vi på at
kunne flytte nogle træer fra venstre semirough til
højre semirough. I den kommende tid vil der blive
ændret i klipningen på yderligere et par huller.
Sluttelig skal jeg opfordre alle spillere til at tage
hensyn til greenkeeperne ude på banen. Som altid
gælder reglen om enten at vente på at greenkeeperen er væk, eller at vente på at han vinker frem.
Man må kun slå til sin bold, hvis et af disse forhold
er opfyldt.
Som altid glæder vi os til at se jer derude.
Erik Groth-Andersen
Chefgreenkeeper
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Djarloturnering på Løvbjerggård

Parturnering på Løvbjerggård

søndag 22. maj 2016

D

en populære Djarloturnering var sat til max. 92
deltagere. Og ved sidste frist var alle pladser
optaget. Turneringsledelsen havde sørget for
sol og varmegrader på den rigtige side af de
20. Ved gunstart kl. 9.00, var 23 bolde fordelt ved hullerne. Og hornet fortalte at turneringen var i gang. En
utrolig smuk og velplejet bane, bød på udfordringer,
og de blev løst efter bedste evner. Humøret var højt,
og der var også tid til at betragte de to svanepar, og
fiskehejrerne der sulten altid er på jagt ved søerne. Der
blev spillet stableford, tættest flaget på hul 8 og længste drive på hul 15, for henholdsvis damer og herrer.
På godt fire timer var første bold i mål. Scorekort blev
udfyldt og afleveret, og den tilmeldte buffet fristede de
mange golfere. Det var begyndt at blæse op, men vind
i håret skræmmer ingen væk fra den solbeskinnede
terrasse.
Så var tiden inde for dagens resultater, og mens turneringsleder Peter Lohse kunne nævne dagens vindere,
kunne en glad Michael Rosenbæk fra Toyota, overrække præmierne til bedste damer og herrer. Selv klappepræmier blev der også plads til.
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Bedste damer:
1. præmie Lene Lausen		
2. præmie Britt Risom Harder
3. præmie Anette Norden		
4. præmie Bente Flatau		

37 point
35 point
33 point
33 point

Bedste herrer:
1. præmie Thomas Jensen		
2. præmie Kjeld Kristiansen		
3. præmie Jens Gramkow		
4. præmie Finn Hansen		
5. præmie Bo Godtfredsen		
6. præmie Christian Jensen		
7. præmie Jesper Fischer-Møller

45 point
38 point
37 point
37 point
37 point
37 point
35 point

Tak til sponsor, de deltagende og det gode humør på
turen.
Jeg var assistent, referent og fotograf.
Erik Nielsen

Søndag 8. Maj 2016

L

ysten til at komme på græs, gav i den grad udtryk, da 30 forventningsfulde golfere stod på
venteliste, foruden de 92 tilmeldte, som var turneringens maksimale mål. Det var efterårets populære parturnering vi i turneringsudvalget lod barsle
med endnu en her i foråret. Og det blev et stort barn.
Tak for det.
Vejret var med os. Alt det kolde aprilvejr var pludselig
erstattet af sommervejr, der nærmede sig de 25 grader. I god tid fik de 46 par, der med meget opfindsomhed var sat sammen, udleveret scorekort. Der var gunstart kl. 9.00 for de første 18 huller, og 5 huller mere
fulgte efter kl. 9.10. Turneringen var i gang. Der blev
spillet greensome, hvor begge i parret slår ud, vælger
den bedste bold, og fortsætter skiftevis til bolden er i
hul. De fantastiske farver på de spæde blade, det rige
fugleliv i området og de legesyge harer, var godt supplement til dagens golf. Der går hurtig 4 timer, og de
første scorekort bliver afleveret til indtastning. Vi havde
gættet på en score på 40 blandt vinderne, og det kom
til at passe,

Mange havde bestilt buffet ved tilmeldingen, og mens
denne blev nydt på terrassen, blev resultaterne hurtigt
tastet ind. Med flotte præmiegavekort til bedste 6 par
og de traditionelle klappepræmier, kunne overrækkelsen begynde. Og fordelingen blev som følger:
1. præmie Olesen/Sommervoll
40 point
2. præmie Gramkow/Gramkow
39 point
3. præmie Jensen/Jensen		
38 point
4. præmie Nielsen/Bonnesen
37 point
5. præmie Thorsen/Bonnesen
36 point
6. præmie Nørgaard/Nørgaard
35 point
Mange blev siddende og nød det gode vejr.
Stig og jeg havde fået sol nok. Vi kunne se tilbage på
en turnering, der uden problemer vil blive gentaget.
Med venlig hilsen fra Stig og Erik
Referat og foto Erik Nielsen
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Nivå Golf

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

