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Formandens golfhul: 
 
 
Kære medlemmer, 
 
Vi har nu taget hul på 2006, hvor vi skal 
starte vores første egentlige sæson som 
golfklub med en bane. 
  
Vores første klubblad er på ”gaden”, og vi har valgt at 
lave det elektronisk for på den måde at holde udgifterne 
nede. Vi vil i den forbindelse bede alle medlemmer om 
at registrere en e-mail adresse i klubben, hvis det er 
muligt. 
  
Der er flere spændende indlæg i bladet. Blandt andet er 
der fra begynderudvalget en stor artikel om 
begynderskolen. 
Vi glæder os til at få taget fat på teoriundervisningen 
i denne uge og senere hen den praktiske del på 
Hedelands Maglehøjbane. 
  
Ligeledes kan sponsorudvalget melde ud med en stor 
nyhed: Vi har fået vores første store sponsor. Jeg vil 
gerne sende en stor tak til Citibank for deres støtte til 
opstarten af vores klub. 
  
Vores klubblad vil i fremtiden forhåbentlig også komme 
til at indeholde indlæg fra vores medlemmer, og skulle 
der være nogen, der har noget, de mener, kan have 
interesse, så send en mail til vores informationsudvalg. 
  
Vi har samtidig en stor bøn til alle vores medlemmer. 
Der er stadig mange, som står registreret med forkert 
fødselsdato i vores system, og vi har i den forbindelse 
oprettet en formular på vores hjemmeside, således at 
alle kan gå ind og opdatere/registrere deres oplysninger 
nemt og hurtigt. 
  
Der er ingen tvivl om, at når det igen begynder at 
grønnes på banen, vil det krible i fingrene for 
at spille på vores nye bane, men vi vil inderligt bede alle 
holde stand og vente på åbningen af banen. 
  
  
Med venlig hilsen 
Allan B. Corfitsen 
Formand, Greve Golfklub 
 

Greve Golfklub 
Karlslunde Centervej 45 
2690 Karlslunde 
 
Info@grevegolfklub.dk 
http://www.grevegolfklub.dk 
 
Formand: 
 Allan B. Corfitsen 
 allan@corfitsen.biz 
 
Næstformand: 
 Anker Kronbach 
 aka@tunenet.dk 
 
Klubsekretær: 

Lars Skafte 
skafte@tunenet.dk 
 

Kasserer: 
 Jørgen Gotfredsen 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 Jim Hansen 
 Martin B. Clausen 
 Ole Due 
 
Suppleanter: 
 Pernille H. Hansen 
 Finn B. Sørensen 
 
 
Klubbladets redaktion: 

• Flemming S. Nielsen 
flemming@fjs.dk 
(Redaktør, Ansvarsh.) 
 

• Pernille H. Hansen 
• Jim Hansen 
• Lars Skafte 
• Finn B. Sørensen 

 
 
Næste klubblad udkommer i 
april 2006. Deadline medio 
marts 2006. 
 
 
 
Forsidebillede: 
Udsigt fra Tee 2 over søen ved 
Green 1, mod klubhus. 

Flemming S. Nielsen. 
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 SPONSORUDVALGET 
 
Vi har i sponsorudvalget haft en god 
dialog mellem baneejer og golfklub, og 
derfor kan vi nu tilbyde nogle meget 
attraktive sponsorpakker til alle de 
erhvervsdrivende, som ønsker at 
sponsere vores golfklub.  
Indtægterne fra sponsorkontrakterne 
skal først og fremmest gå til opbygning 
af arbejdet for vores junior- og 
elitespillere. Spillerne skal gerne op på 
et niveau, som kan gøre os kendte på 
landkortet. 
 
Vores sponsorpakker tilbydes til en pris 
fra DKK 5.000,- og op til DKK 30.000,-. 
I den største sponsorpakke indgår 
retten til en match opkaldt efter 
sponsorens firmanavn - f.eks. Citibank 
match. 
 
Hvis man ønsker at høre mere om de 
attraktive sponsorpakker, kan man 
kontakte sponsorudvalget via Greve 
golfklubs hjemmeside – 
www.grevegolfklub.dk. 
 
Vi har allerede på nuværende tidspunkt 
fået vores første sponsor, som er 
Citibank. Citibanks logo vil blive 
placeret på bagsiden af Greve golfklubs 
medlemskort. Medlemskortene er 
under udarbejdelse. 
 
Sponsorudvalget 
Ole due 
 

KLUBHUSUDVALGET 
 
Klubhuset er nu færdigrenoveret og er 
blevet et rigtig hyggeligt sted at være.  
 
Udvendigt er huset blevet malet, og 
der er blevet anlagt en ny terrasse med 
fliser og havemøbler. Indenfor er der 
opstillet borde og stole, så vi kan starte 
kursus op i uge 4 for de 
golfmedlemmer, som skal starte på 
begynderkursus.  
 
I køkkenet er der en sodavands- og 
kaffeautomat til dem, der ønsker en 
forfriskning. 
 
Der vil i det nye år blive opsat score-
tavle samt opslagstavle. 
Ordensreglerne er også ved at være 
klar. 
 
Klubhusudvalget har brugt en del tid på 
research for at finde frem til det bedste 
bagskab. Vi har ikke kunne finde frem 
til ét, som lever op til vore forvent-
ninger, og derfor har vi selv produceret 
et bagskab. Det er vort håb, at vi kan 
komme igennem med disse bagskabe, 
som er helt unikke i Danmark. 
 
Som en dejlig overraskelse kan jeg 
allerede nu løfte sløret for, at når der 
er fuldtalligt medlemskab, vil det første 
spadestik til et nyt klubhus blive taget. 
 
Når dette er en realitet, vil klubhus-
udvalget gå i gang med planlægningen 
omkring indretning af det nye klubhus. 
Forslag er altid velkomne. 
 
Klubhusudvalget 
Ole due 
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BEGYNDERSKOLE 
 

Vi har nu udsendt ca. 120 opkrævninger til 
de medlemmer, som gerne vil deltage på 
begynderskolen. Skolen starter mandag den 
23. januar, og vi har arbejdet hårdt i 
udvalget med at få planlagt kursusforløbet 
og samtidig blive færdige med vort eget 
designede uddannelsesmateriale. Dette er 
baseret på bl.a. ”Golf i bobler og Tegninger-
2”. 
 
Vi gennemfører begynderskolen ved hjælp 
af et spillerbevis, der virker som et 
klippekort. For hver gang man deltager i en 
lektion/prøve, får man ”et klip”, og når alle 
”klippene” er til stede, kan man komme ud 
og spille på banen i følgeskab med en af 
begynderudvalgets godkendte faddere. 
 
Kan man ikke nå at få alle klippene i den 
første planlagte kursusrække, vil der 
løbende blive mulighed for at få de 
resterende ”klip”. Vi har nemlig planlagt at 
køre med løbende kurser, hvilket betyder, 
at vi starter et kursus op, så snart vi har 
samlet 16 deltagere. 
 
Vi starter med de løbende kurser fra april-
maj 2006, og fortsætter indtil behovet er 
dækket, eller vinteren er over os igen. 
 
Tilmeld dig på vores hjemmeside 
www.grevegolfklub.dk, hvis du ønsker at 
deltage på vores begynderskole. 
 
Udvalget vil gerne takke de mange frivillige 
deltagere for arbejdet med at få 
begynderskolen op og stå. 
 
 
Anker Kronbach 
Begynderudvalget 

HJÆLP OS! 

Vi mangler ca. 12 kanin-faddere, som skal 
hjælpe os med at gennemføre "Spil på 
bane" på Hedelands Maglehøjbane. 

Vi har brug for din hjælp i ugerne 16/2006 
til 26/2006, hvor du ca. hver 14. dag skal 
spille sammen med 2 kaniner. 

Kontakt venligst Begynderudvalgets 
formand Anker Kronbach på 
aka@tunenet.dk, hvis det har din interesse.  

NYE INSTRUKTØRER 

Klubben har nu 7 instruktører, som er ved 
at være klar til at undervise vores 
nybegyndere. 

Vi har sendt 2 instruktører på skolebænken, 
så vi i klubben kan bruge dem som DGU-
regelinstruktører. 

Hvis du kunne tænke dig at blive instruktør, 
hører vi gerne fra dig. 

Du kan kontakte os via hjemmesiden eller 
på mail til Anker Kronbach på 
aka@tunenet.dk 
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ELITEUDVALGET 
 

Vi vil forsøge at udtage en elitetrup på 
ca. 10 spillere, alt efter hvilke spillere 
der er til foråret. 
Vi vil arrangere et spillermøde samt en 
holdudtagelse, som forventes at foregå 
i foråret 2006. 
 
Målsætningerne for den kommende 
sæson er at få en sammentømret trup, 
som kan deltage i åbne turneringer og 
repræsentere Greve golfklub. 
 
Denne trup skal danne rammen om 
Danmarksserieholdet i 2007. 
Hvis der er spillere nok til endnu et 
hold i efteråret 2006/foråret 2007, vil 
dette blive dannet, så Greve golfklub 
vil være repræsenteret af to hold i 
Danmarksserien. 
 
Kort om målene for Eliteafdelingen i 
Greve golfklub: 
Det er en målsætning, at et hold skal 
spille i 3. division i sæsonen 2009, og 
lidt længere fremme er målet at få et 
hold i 2. division. 
 
Træning vil bestå af individuelle 
lektioner med PRO’en samt fælles 
træning. Ud over dette vil der fra 
sæsonen 2007 være en ugentlig match 
med handicapregulering. 
 
Alle, som kunne være interesseret i at 
spille for Greve Golfklub eller deltage i 
elitearbejdet, bedes kontakte Martin B. 
Clausen på martin-clausen@mail.dk, 
eller Flemming S. Nielsen på 
flemming@fjs.dk. 
 

INFORMATIONSUDVALGET 
 
Vi er i Informationsudvalget glade for 
at kunne starte året med udsendelse af 
vort første klubblad, som vi håber, vil 
være interessant læsning for alle vores 
medlemmer. 
 
Med klubbladet har vi taget hul på en 
ny måde at kommunikere på til vores 
medlemmer.  
Vi har hidtil benyttet os af korte 
nyhedsmails, og disse vil også blive 
benyttet i fremtiden. Dog vil omdrej-
ningspunktet for vores information 
blive vores hjemmeside og elektroniske 
klubblade som nærværende. 
 
Hjemmesiden er i øjeblikket under 
kraftig renovering, og der vil i nær 
fremtid blive etableret en ny side, som 
i samarbejde med Greve Golfcenter vil 
indeholde al relevant information - 
både for medlemmer og gæster udefra. 
Vi håber med dette tiltag at kunne 
tilfredsstille alle ønsker om information 
for medlemmer samt andre 
interesserede. 
 
De af jer, som endnu ikke har 
opdateret jeres oplysninger hos os, vil 
vi her opfordre til at få dette gjort, evt. 
via hjemmesiden hvor der er en 
formular til udfyldelse. 
 
Via vores hjemmeside er det muligt at 
kontakte bestyrelsen samt alle 
udvalgene, og skulle I have noget på 
hjerte, er I meget velkomne til at 
skrive til os. 
 
Flemming S. Nielsen 
Informationsudvalget 

** GENERALFORSAMLING ** 
 

Sæt kryds allerede nu ved d. 23/3 2006. 
 

Vi afholder generalforsamlingen på Tune Skole kl. 19.00. 
 

Adgang kun for medlemmer af golfklubben. 
 

Dagsorden fremsendes separat på mail. 
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JUNIORUDVALGET 
 
Vi arbejder stadig med detailplanlægningen af junioraktiviteterne for sæsonen, men 
de grove linier er trukket. Vi afholder et informationsmøde for juniorer og forældre 
omkring uge 10 – nærmere information følger i invitation pr. mail. 
 
Plan for de 8-18-årige 

o Infomøde omkring uge 10. 
o Forår(apr-jun): Fælles ugentlig PRO/træning – slag, regler, prøver. 
o Sommer: Evt. diverse aktiviteter (1. Tee kursus, Thomas Bjørn short 

game test). 
o Efterår(aug-okt): Fortsat ugentlig PRO/træning og gennemgående 

match for juniorer med registreret handicap. 
o Afslutningsmatch og kåring af Årets Junior. 

 
Juniorbegynder (8-18 år) – ej voksen begynderskole 
De fleste af vores juniorer er begyndere, men det betyder ikke, at de skal melde sig 
til Begynderskole. Uddannelse af juniorbegyndere er en integreret del af den 
ugentlige juniortræning – her får den enkelte spiller mulighed for at udvikle sig 
individuelt og alligevel i samvær med jævnaldrene kammerater. 
 
Puslingegolf (4-8 år) 
De små spillere skal selvfølgelig ikke snydes. Vi vil i løbet af maj-juni måned prøve at 
opstarte puslingeaktiviteter. Disse aktiviteter bliver på fastlagte dage i løbet af 
sæsonen, og deltagelse af mor eller far er en betingelse. Endelige planer og 
informationer kommer senere.  
 
Aktive forældre og udvalgsmedlemmer 
Har du et brændende ønske om at sætte præg på fremtidens ”elitespillere”, så meld 
dig under fanerne og deltag i Juniorudvalgets arbejde.  
 
Vi vil også løbende skulle bruge holdledere til vores juniorhold, efterhånden som 
spillerne får registreret handicap. Vi skulle jo gerne have dem ud at spille nogle 
matcher. Så hvis du har interesse i at engagere dig i større eller mindre omfang, 
kontakt da undertegnede for yderligere oplysninger. 
 
Følg løbende med på hjemmesiden www.grevegolfklub.dk under juniorer. Har du 
yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.  
 
Juniorudvalget 
Lars Skafte 
skafte@tunenet.dk 
3071 4330 
 

HAR DU BRUGT UDSTYR? 
 
Hvis du har noget brugt udstyr stående, som alligevel bare fylder op, vil vi meget 
gerne have dette til udlån for nye juniorer. Alt er velkomment - hvad enten du blot 
har et enkelt jern eller har hele kælderen fyldt med køller, bags, bolde og vogne! 
 
Juniorudvalget 
Lars Skafte 
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HERRE- OG DAMEKLUBBEN 
 
For at fremme golfspillet og sammenholdet i 
golfklubben samt give medlemmerne 
mulighed for jævnligt at spille matcher 
sammen med de øvrige medlemmer ønsker 
Greve Golfklub at etablere en Herreklub og 
en Dameklub som klubber i klubben. 
 
Alle herrer og damer over 18 år kan optages 
i klubberne. 
 
Det er hensigten, at klubberne hviler 
økonomisk i sig selv. Derudover skal 
klubberne selv udforme formålsparagraf 
samt lave deres egne regler, traditioner og 
aktiviteter - alt naturligvis efter bestyrelsens 
godkendelse. 
 
På vore hjemmeside kan man tilmelde sig 
som interesseret, og det er der indtil nu ca. 
30 herrer, der har gjort. Indtil videre er der 
desværre kun 5 damer, der har tilmeldt sig. 
Vi opfordrer alle, der har lyst til at deltage i 
klubberne, til at tilmelde sig på vores 
hjemmeside. 
 
I god tid inden banen åbner vil alle, der har 
tilmeldt sig på hjemmesiden, blive inviteret 
til en stiftende generalforsamling, hvor der 
skal vælges en formand og en kasserer for 
hver klub. Evt. kan der yderligere vælges en 
næstformand og en sekretær samt måske 
en starter. 
 
Skulle der være nogen af de tilmeldte, der 
allerede nu har lyst til at melde sig som 
kandidater til at besætte formands- og 
kassererjobbet, eller som kunne tænke sig 
at deltage i arbejdet med oprettelse af 
klubberne, er de meget velkomne til at 
sende mig en kort mail på 
finn_behrendt@yahoo.dk. 
 
Kandidater til henholdsvis formands- og 
kassererjobbene vil få lejlighed til at 
præsentere sig selv på den stiftende 
generalforsamling. 
 
Vi håber, at klubberne er oprettet og klar til 
at spille golf den dag, banen åbner! 
 
Finn B. Sørensen 
 

MEDLEMSINFO 
 
Dette er en klumme med praktiske 
oplysninger eller gode ideer til dig 
som medlem. 
 
Tilmelding til nyhedsbrev på 
Websiden 
 
Hvis du allerede er medlem, skal du 
IKKE tilmelde dig nyhedsbrev på 
hjemmesidenwww.grevegolfklub.dk, 
da du automatisk vil få det. 
 
Dine medlemsdata 
 
Vi mangler korrekt fødselsdato på en 
lang række medlemmer. Denne er 
meget vigtig i forbindelse med 
udstedelse af DGU-kort. Derfor skal 
du checke på dit indmeldelsesbrev, 
om vi har registreret din fødselsdato 
korrekt. Der er registreret 11-11-
1911, hvis vi mangler din 
fødselsdato. 
 
Hvis du allerede har et DGU-kort eller 
GreenPas i en anden klub, vil vi 
meget gerne have registreret dit 
nuværende DGU-nummer, da vi 
dermed altid er opdateret med dit 
handicap fra DGU-basen. 
Greve Golfklub er så din sekundære 
klub. Når vi opnår fuldt medlemskab 
af DGU, vil du blive tilbudt at få 
Greve Golfklub som din primære 
klub. HUSK: uden handicap ingen 
adgang til vores bane. 
 
Du kan udfylde Medlemsinfo 
formularen på vores hjemmeside 
www.grevegolfklub.dk eller sende en 
mail til mig. 
 
Lars Skafte 
Sekretær 
skafte@tunenet.dk 
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 UDVALG I GREVE GOLFKLUB 
 

Samarbejdsudvalg: 
 

• Allan B. Corfitsen (Formand) 
• Anker Kronbach 
• Jørgen Godtfredsen 
 
• Kim Andersen 

Baneudvalg: 
 

• Martin B. Clausen (Formand) 
• Flemming S. Nielsen 
 
• Kim Andersen 

Begynderudvalg: 
 

• Anker Kronbach (Formand) 
• Henning Kløcker 
• John F. Jensen 
• Johnny S. Nielsen 
• Klaus Hemp 
• Per Larsen 
• Rhod Søndergaard 

Informationsudvalg: 
 

• Flemming S. Nielsen (Formand) 
• Pernille H. Hansen 
• Jim Hansen 
• Lars Skafte 
• Finn B. Sørensen 

 

Juniorudvalg: 
 

• Lars Skafte (Formand) 
• Ole Due 
• Anker Kronbach 
• Peder Pors 

Klubhusudvalg: 
 

• Ole Due (Formand) 
• Jørgen Gotfredsen 
• Anker Kronbach 

Turneringsudvalg: 
 

• Jim Hansen (Formand) 
• Finn B. Sørensen 
• Tage Jørgensen 

Handicapudvalg: 
 

• Allan B. Corfitsen (Formand) 
• Lars Skafte 
• Tage Jørgensen 

IT-Udvalg: (under informationsudvalget) 
 

• Anker Kronbach 
• Jim Hansen 
• Flemming S. Nielsen 
• Finn B. Sørensen 

 
• Kim Andersen 

Eliteudvalg: 
 

• Martin B. Clausen (Formand) 
• Flemming S. Nielsen 

Sponsorudvalg: 
 

• Ole Due (Formand) 
• Jim Hansen 




