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Formandens Golfhul

Kære Medlemmer

Golfsæsonen 2006 synger på sidste vers, 
og vi ser tilbage på en fantastisk første 
sæson i Greve golfklub. 
 Den sidste tid i klubben og på banen 
har været præget af rigtig godt golfvejr, 
og mange, ja endog rigtig mange run-
der er der blevet spillet på banen, siden 
vi åbnede i juli. Der har været afholdt 
Herre-/Dameklub matcher, klubturnerin-
ger, juniorcamp, begynderturneringer, 
klubmesterskaber og meget meget mere.
 Som I vil kunne læse andetsteds i 
bladet, er turneringsudvalget allerede i 
fuld gang med at planlægge næste års 
turneringer, og I kan godt allerede glæde 
jer!
 Jeg vil inderligt bede jer alle sammen 
efterkomme banelukninger, bærebag 
og de andre tiltag, der vil komme for at 
passe på vores bane. Det eneste vi alle 
ønsker er jo, at få en super flot bane at 
spille på næste år.
 Det er jo ikke kun turneringsudvalget, 
som allerede nu arbejder på næste års 
planer. Begynderudvalget arbejder in-
tensivt på en beskrivelse af par-3-banen. 
Juniorudvalget er i gang med at lægge 

planer for næste års junioraktiviteter. 
Vi har også oprettet et Fest- & Arrange-
mentsudvalg som arbejder på en masse 
sociale tiltag, både i forbindelse med 
turneringer, men også som enkeltstående 
arrangementer.
 På nuværende tidspunkt har vi rundet 
560 medlemmer, og det er vi i bestyrel-
sen meget tilfredse med, når man tager 
i betragtning, at banen faktisk kun har 
været åben i 4 måneder. Vi er overbevist 
om, at der til foråret vil komme et stort 
’ryk-ind’ af medlemmer, og måske vi alle-
rede til næste år opnår at få fyldt klubben 
op, hvilket jo som bekendt vil betyde, at 
byggeriet på det nye klubhus går i gang. 
 Jeg håber, at vinteren vil være mild 
mod vores bane, så vi, når sæsonen 
starter til næste forår, kan komme ud og 
spille på en bane, der har udviklet sig til 
at blive en bane med nogenlunde jævne 
fairway, og med lige så flotte greens og 
tee-steder, som vi har set det i år.
 Husk at besøge klubbens hjemmeside 
med jævne mellemrum, her vil vi lø-
bende orientere om aktiviteter og andet, 
som foregår hen over vinteren.

Allan B. Corfitsen
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I sidste klubblad annoncerede turneringsudvalget efter med-
lemmer der kunne tænke sig at være med i turneringsudvalget 
og deltage i planlægningen og gennemførelsen af klubbens 
turneringer.
 Hele tre medlemmer reflekterede på annoncen og alle tre er 
allerede i gang med arbejdet i turneringsudvalget.
 De tre nye er: Karin Hansen karin@tunenet.dk, Claus K. Nis-
sen cknissen@ofir.dk, og Jan Petersen j@npetersen.dk. 
 Karin og Jan er allerede tilmeldt DGUs turneringslederkur-
sus, og Claus vil blive tilmeldt næste ledige kursus.
 Vi byder de tre nye medlemmer velkommen i turneringsud-
valget, som ud over de tre nye medlemmer består af formanden 
Finn B. Sørensen finn_behrendt@yahoo.dk.
 Desværre kunne Tage Jørgensen ikke længere afse tid til at 
fortsætte i turneringsudvalget og er derfor udtrådt. Vi takker 
Tage for hans indsats i foråret og sommeren. Tage har dog lovet 
at give en hjælpende hånd med, hvis der opstår behov for det.
 Turneringsudvalget har med en enkelt aflysning af en 9-
huls turnering gennemført alle de turneringer der blev planlagt 
i April måned. Afviklingen af turneringerne har båret lidt præg 
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Fra Turneringsudvalget

af, at vi har mange nye golfspillere i klubben, men bortset fra 
at det tager lidt længere tid at gennemføre turneringerne, er 
det meget glædeligt at se så mange af de nye golfspillere som 
deltager i turneringerne.
 Højdepunktet i turneringsudvalgets arrangementer er natur-
ligvis afviklingen af årets klubmesterskab.
 Desværre havde kun et antal herrer meldt sig til mesterska-
bet. Vi håber at få damerne med til næste år!
 Mesterskabet strakte sig over 54 hullers slagspil efterfulgt af 
semifinaler og finale i hulspil.
 Klubmesterskaberne blev spændende og afviklet i fint vejr, 
med humor og godt humør.
 Klubmester i slagspil for herrer blev Martin Børre Clausen 
med i alt 241 slag for de tre runder tæt efterfulgt af  Søren Chri-
stensen med 243 slag og Claus Volghofer med 246 slag.
I Hulspillet blev rækkefølgen nøjagtigt den samme med Martin 
som vinder og Søren og Claus på henholdsvis 2. og 3. pladsen.
 Den første registrerede banerekord blev under klubmester-
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skaberne sat af Peter Vad Hansen, der i 2. runde af slagspillet 
fik noteret 78 slag for runden.
(Banerekorder kan kun sættes ved en officiel turnering i slagspil 
fra hvid tee).
 Vi siger tillykke til præmietagerne ved klubmesterskaberne 
og til Peter for hans flotte banerekord på 78 slag.
 Denne sommer har givet turneringsudvalget gode erfaringer 
til planlægningen af næste års turneringsprogram, som allerede 
er ved at finde sin endelige form.
 Det kan allerede nu afsløres, at der vil blive en hulspilstur-
nering der strækker sig over hele sommeren, der vil blive en 
holdturnering som en lille kopi af ”Ryder Cup”, der vil blive 
”Kønnenes kamp” og der vil blive invitationsturneringer hvor 
vi vil invitere vores naboklubber. Herudover vil der blive en 
Åbningsturnering, en forårsturnering, en Sct. Hans turnering, 
en sommerturnering, en efterårsturnering, en afslutningsturne-
ring, en vinterturnering og en juleturnering. De sidste to dog 
afhængigt af vejret og banens tilstand. Der vil naturligvis også 
blive afholdt de meget populære 9-huls turneringer hver 14. 
dag hele sæssonnen igennem.
 Turneringsudvalget vil sammen med arrangementsudvalget 
sørge for nogle festlige rammer omkring afviklingen af turne-
ringerne.
 Medlemmerne vil også opleve, at der vil komme opslag op 
i god tid om de enkelte arrangementer, og det er turneringsud-
valgets håb, at det vil give mange flere af klubbens medlemmer  
lyst til at deltage i arrangementerne.

Turneringsudvalget

Mit job kommer hovedsageligt til at bestå af administrationen 
omkring alle vores nuværende og kommende medlemmer, 
begynderskolen m.v. Og så vil jeg jo være i sekretariatet, hver 
gang medlemmer og greenfee spillere kigger ind for at booke 
eller bekræfte deres tider på banen.
 Jeg spiller selv golf i handicap 35. Jeg har været medlem i 
Skovbo Golf Klub siden den startede i 2001.
 I skrivende stund har jeg næsten arbejdet her i 2 måneder. 
og jeg synes, at det er et rigtig dejligt sted at være. Der sker 
utrolig mange ting her i klubben – og jeg møder så mange 
glade og positive mennesker hver dag, så det er en fornøjelse at 
gå på arbejde.

Ny i sekretariatet er
Lone Severinsen
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Sponsorer

En bedre løsning....

Fest- & Arrangementsudvalget søger:

Underviser i Bridge
Har du fuldstændig styr på redobling, 2 klør, storslem og 
lilleslem – og har du lyst til at lære din kunnen fra dig?

Fest- & Arrangementsudvalget i Greve Golfklub vil gerne 
etablere et forum, hvor kortspillere mødes i de kom-
mende mørke vinteraftener og spiller Bridge, men vi 
mangler én – eller flere – der kan sætte os ind i reglerne 
for verdens mest udbredte (avancerede) kortspil.

Er det dig?

Henvend dig til Kathe Bendix Pedersen på e-mail adres-
sen kbp@gtx.nu

Du er også velkommen til at kontakte Kathe, hvis du vil 
være med til at spille, men ikke kan undervise.

Efter et konstituerende møde i starten af september har Greve 
Golfklub fået et nyt udvalg – Fest- & Arrangementsudvalget - 
der fremover vil lægge sig i selen og skabe nogle rammer for et 
sjovt og festligt samvær med et socialt sigte for alle medlemmer 
i Greve Golfklub.

Fest- & Arrangementsudvalget består pt. af:
 Anne-Mette Sommer
 Kathe Bendix Pedersen
 Kim Andersen
 Rigge Nørmark  
 Ina Tech og
 Cathrine Uldall Urne

Vi kan stadigvæk bruge flittige hænder og kreative hjerner i 
forbindelse med planlægningen og udførelsen af kommende 
arrangementer, så skriv jer gerne på listen på opslagstavlen i 
klubhuset.

Fest- & Arrangementsudvalget

Svalegang på værkstedet
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Medspillere søges
Mange medlemmer ønsker at finde andre medlemmer at spille 
golf med.
 Derfor hænger der en liste over en lang række medlemmer, 
der ønsker at spille med andre klubmedlemmer.
 Listen findes på opslagstavlen i klubhuset. 
Er du interesseret i medspillere kan du kontakte medlemmerne 
på listen eller/og du kan selv skrive dig på listen, hvis andre må 
kontakte dig.

Ingen golf uden fadøl
Du kan nu købe fadøl i klubhuset. Vi sælger også golfsandwich, 
chokolade, frugt, kaffe og te. Ønsker du frokost kan den bestil-
les om morgenen og er klar ved middagstid.

Sekretariatets åbningstider
Indtil 1. december har sekretariatet minimum åbent tirsdage og 
onsdage, samt lørdage og søndage fra kl. 10 – 16.
Sekretariatets åbningstider i vintermånederne vil kunne ses i 
Golfbox på den side hvor du booker starttider

Klubhuset og Driving Range
Klubhuset og Driving Range er åbent alle ugens dage i døgnets 
lyse timer.
 
Også golftræning i vintersæsonen
Golftræner Cathrine underviser også i vintersæsonen. I Golf-
box kan du se, hvilke dage Cathrine er på Driving Rangen.

Nyt fra Greve Golf

Har du modtaget boldnøgle før den 1. juli 2006, skal du 
aflevere boldnøglen i Sekretariatet – også selvom der er bolde 
tilbage på boldnøglen.
 Brug af boldnøgler udleveret før 1. juli er ikke tilladt, da alle 
skal købe boldnøgle efter den 1. juli 2006, hvis Rangen skal 
benyttes.
 I sekretariatet kan medlemmer af Greve Golfklub købe:

  1 polet   40 bolde 20 kr

  1 boldnøgle   960 bolde 400 kr

  1 boldnøgle  ubegrænset brug af bolde i 1 år 600 kr

 Boldnøglen gælder 1 år 
fra udstedelse og er kun til 
personligt brug. Bolde fra 
denne boldnøgle må ikke 
anvendes af andre. Ægtepar 
kan således ikke dele en 
nøgle. 
 Juniorer har frit brug af 
bolde. En junior-boldnøgle 
er kun til personligt brug og 
bolde fra denne boldnøgle 
må ikke anvendes af andre.
 Ikke-medlem af Greve 
Golfklub kan købe polet 
med 40 bolde til 20 kr eller 
boldnøgle med 880 bolde 
til 400 kr.

Kim Andersen

Boldnøgler



Så kom efteråret, der afløste en fantastisk sommer. Der er al-
lerede spillet mange gode runder golf på banen. Græsset vokser 
og bliver tæt, også for tæt. Her tænker jeg på roughen. Det er 
ikke meningen at roughen skal være så tæt. Da vi i det tidlige 
forår vurderede banens tilstand, blev vi enige om at give hele 
banen lidt gødning, for at sikre, at hele arealet fik en god start 
og etablering. Det fik vi og særligt rougharealerne syntes at 
have gavn af denne beslutning. 
 Rough giver golfbanen karakter, og er med til at forme de 
enkelte huller. Det skal være muligt at finde sin bold, slå den 
ud på fairway igen, ad den korteste vej. Roughen er for tæt, 
den skal tyndes ud så det er muligt at identificere sin bold og 
spille videre. Vi har ikke fundet den rigtige løsning til at pleje 
roughen i år. Næste år skal roughen klippes i tide, og det afklip-
pede græs skal samles op og køres væk. Det er meget vigtigt, at 
vi i fremtiden ikke giver disse arealer gødning, hverken i form 
af kunstgødning, eller ved at vi lader det afklippede græs ligge. 
Det virker også som gødning. Der vil desværre gå nogle år, før 
vi får en tynd rough, men vi vil klippe nogle ”passager”, hvor 
der er behov for det.
 Løsningen i år er at klippe roughen med de maskiner, vi har 
til rådighed. Der vil desværre ligge en del græs i klumper, som 

også kan gemme på en golfbold. Vi prøver at klippe det flere 
gange, så det med tiden får et rimeligt udseende. Næste år er vi 
klar med det rette grej på det rette tidspunkt.

Greens
Som jeg skrev 
i mit sidste 
indlæg, ser 
greens rigtig 
godt ud. Der 
er ikke meget 
ukrudt eller 
mange uøn-
skede græsty-
per. Vi bruger 
en del tid på 
at håndluge 
og reparere 
dårlige steder på greens. Alle greens er eftersået to gange. Begge 
gange er frøet spiret rigtig godt. Det betyder, at de striber uden 
græs, der var på greens i begyndelsen, nu er helt væk. 
 Farven på greens kan veksle over året. Farven kan veksle 
imellem mørk grøn til bleg. Det er naturligt og forventeligt. Jeg 
vil tilføre gødning 2-3 gange næste år. Vi er i en opstartsfase, 
og jeg skal sikre en god etablering af græsser. Derfor vil jeg give 
lidt mere gødning, end hvad der vil være normal praksis for de 
kommende år. Greenoverfladen skal være jævn og fast. Der-
med er den god at putte på og vil tage imod et godt golfslag, 
men straffe et svagt. Det er også vigtigt, at huske at man ikke 
skal putte på farve men på jævne og ens greens. Greens er altså 
sunde og gode selvom de veksler i farve og fasthed hen over 
året.

Rough enough! Så er det nok

GreenkeeperNyt

Jan Ebdrup
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Der er store brune ringe på greens, hvad er det?
Næsten alle 
greens har et 
mildt angreb 
at svampe-
sygdommen, 
goldfodssyge, 
ophiobolus 
graminis eller 
som jeg syntes 
beskriver den 
meget godt, 
take all patch. 
Det engelske 
navn for denne 
svampesyg-
dom beskriver meget godt hvad det er for en svamp. De fleste 
græsser forsvinder og dør, når de angribes af denne sygdom. 
Greens er alle tilsået med en blanding af to græstyper, som 
igen består af fire forskellige sorter. Typerne er rødsvingel og 
almindelig hvene. Hvenen dør af dette angreb og kommer ikke 
ret godt igen. Rødsvinglen bliver svækket men kommer hurtigt 
tilbage. Denne sygdom er meget almindelig på nyetablerede 
greens.  Det er ikke muligt at sprøjte imod denne sygdom, 
hverken forebyggende eller helbredende. Den forsvinder i løbet 
af 2-5 år, og der vil derefter ikke være flere problemer med disse 
angreb. Derimod kan det svække den alm.hvene på en sådan 
måde, at nogle greens vil syne forskellige fra andre. Vi efter-
sår selvfølgelig med de til enhver tid bedste græssorter, så vi 
dermed hele tiden fornyr greenoverfladen. Det er på alle måder 
et godt valg af græssorter til greens. Det beviser netop denne 

blanding, som helt sikkert vil overvintre på bedste vis og er klar 
til at modstå de kommende års slid og vinterskader.

Frostvejr
I den kommende tid bliver det nødvendigt at lukke banen på 
grund af frost, rimfrost og andre vejr problemer. Ved rimfrost 
lukker jeg banen for spil indtil rimen igen er væk fra banen. 
Det kan betyde, at I der booker tider i golfbox tidligt på dagen 
ikke kan spille golf i det bestilte tidsrum. I må således bestille 
en ny tid, når det igen er muligt at spille på banen.
 Jeg vil her opfordre jer til at følge med i vejret og lære, at 
det desværre er de dage med sol, højt vejr og vindstille, at der 
er stor sandsynlighed for, at I ikke kan spille golf fra den tidlige 
morgen. I er selvfølgelig velkommen til at møde op på banen, 
for der med at være de første der kommer ud, når banen åbner.

Hvad sker der ved at spille i frost?
Græsplanter bestå hovedsageligt af vand. Når græs i det tidlige 
efterår påvirkes af frost er det meget modtageligt for skader. 
Græssets 
celler spræn-
ges, når man 
færdes på det 
i frost. Er det 
beskadiget er 
det modtage-
ligt for svam-
pesygdomme, 
hvilket skal 
undgås.

GreenkeeperNyt
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 Det næste er rodskader. Ved længerevarende frost, altså 
når jorden ikke tør helt op i løbet af dagen, sker der alvorlige 
skader på rodnettet. Mange dage med flot vejr og sol perfekt til 
golf, vil der desværre være lukket. Hvis jorden tør i de øverste 
centimeter men stadig er hård af frost, så skades rodnettet. Når 
man går eller kører, vil græsplanten rives fra de frosne rødder 
og planten vil gå til. I disse skader vil der meget hurtigt kunne 
etableres grobund for ukrudt som vejbred, mælkebøtter og 
kløver. Alle planter som er uønskede på en golfbane.
 Når først græsset er gået i dvale i januar måned, kan det 
bedre modstå slid i frostvejr. Det er altså i det tidlige efterår 
og den første vintermåned, at det er vigtigt at passe ekstra på 
banen ved at lukke for golfspil.

Vinterbane
Det er ikke endeligt vedtaget, hvordan vi tackler vinterspil i 
denne første sæson. Det er muligt, at der lukkes helt for spil. 
Det oplevede alle golfbaner i Danmark sidste vinter. Der er på 
landsplan ca. 50 baner, der tillader spil til greens om vinteren 
- dog kun i den del af vintermånederne, hvor de enkelte klub-
ber skønner det forsvarligt at holde åbent for spil. Jeg håber 
selvfølgelig, at det bliver muligt at spille golf en stor del af 
vintermånederne, enten på greens eller på nogle gode proviso-
riske greens.

Og så til det alvorlige
Det er allerede tid til en lille men alvorlig opsang. I skal rette 
nedslagsmærker op. Det er nu tid til at alle anskaffer og bruger 
en pitch fork.
Hvordan bruges denne fætter så? 

Man sætter sin PF i 
den første 3. del af 
mærket og trækker 
imod spilleretningen. 
Dernæst i midten og 
til sidst i den bagerste 
del. Der kan nu tryk-
kes let med den flade 
del af ens putter, og 
så er den hjemme.
 Er et nedslags-
mærke rette i tide, 
kommer det sig igen 
inden for kort tid. 
Går der derimod flere dage, vil det hele i løbet af 2-3 uger, eller 
også invaderes det af ukrudt i disse små sår. Det er I ikke inte-
resseret i, så kom nu i gang!! 

En mere af samme slags - cigaretskod!
Når det er nødvendigt at ryge under en golfrunde, så er det 
også nødvendigt at bringe cigaretskod hen til de opsatte af-
faldsspande, og ikke som nu i bunkers, på greens, og hvor det 
ellers passer bedst. Det burde være en selvfølge, så husk det nu 
- TAK.

Sidst og ikke mindst
Alle river skal ligge i bunkerne, og ikke på græskanterne. Det 
vil være en stor hjælp for os, når vi skal klippe kanter og rive 
bunkers.

Jan Ebdrup, CGK

GreenkeeperNyt
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I løbet af september fik vi anlagt en ny PAR-3 bane. 
 Banen er anlagt på hul 1 til 9 og er anlagt for at begyndere 
kan få træning i rigtigt spil. 
 Begyndere der har bestået regel- og slagprøven kan benytte 
banen uden fadder. 
 Begynderudvalget er ved at udarbejde beskrivelse/procedu-
rer omkring PAR-3 banen, og såsnart materialet er færdigt vil 
det blive lagt ud på vores hjemmeside.
 Banen er ca. 1100 meter lang, og er angivet med GRØNNE 
tee-steder der er placeret ca. 100/150 fra greens.
 Banen spilles uden fadder, og bookes i GolfBox under 18-
huls banen således at man indgår på lige linie med andre spil-
lere. Der er afsat 10 min pr. hul som venligst bedes overholdt 
af hensyn til flowet på hele banen.
 Det midlertidige scorekort til banen ligger i sekretariatet. 

Begynderudvalg

Ny PAR-3 bane

BAG-rum
Der vil blive sat lås i døren på BAG-rummet (placeret ved 
DrivingRange) ca. 1.11.2006, og medlemmer der ønsker at 
benytte rummet skal henvende sig i sekretariatet.
 Rummet kan benyttes af klubbens medlemmer til opbe-
varing af BAGs, vogne etc. indtil der etableres BAG-skabe i 
rummet. 
 Al opbevaring sker på eget ansvar og risiko.
 Etablering af BAG-skabe forventes færdigetableret den 
1.4.2007 og udlejning af skabene vil ske jfr. Den eksiste-
rende venteliste samt først til mølle-princippet. Prisen på 
skabene er ikke kendt i skrivende stund.

Klubhusudvalget.

Hard-Copy eller Elektronisk:
 
Hvis du ønsker at modtage klubbladet i ”hard-copy”, så 
giv os besked på info@grevegolfklub.dk med angi-
velse af medlemsnummer, navn og adresse.

Informationsudvalget



Til Greve Golfklubs medlemmer:

Kampagnen består i:
• Du finder nye medlemmer til Greve Golfklub.
• Vi betaler dig 2.000 kr kontant i gave for hvert nyt medlem
 Har du venner, bekendte, familie eller arbejdskolleger, der 
overvejer at melde sig ind i Greve Golfklub, er kampagnen en 
god anledning.
 Members-to-members-kampagnen løber fra den 1. august 
2006 til den 30. november 2006 eller før, såfremt klubben er 
fuldtegnet på medlemskategorierne: senior og hverdagsmed-
lem.
 For at få gaven skal det nye medlem have medlemskatego-
rien: senior eller hverdagsmedlemmer. Antallet af kommende 
medlemmer, du finder, bestemmer du selv.
 Inden indmeldelse af det kommende medlem, skal vi havde 
navn på det kommende medlem.
 Har det kommende medlem tilmeldt sig hjemmesiden uden 
at gøre opmærksom på, at han/hun er anbefalet af en anden, så 
bortfalder gaven.
 Du skal have indmeldelsesdato i Greve Golfklub før den 1. 
august 2006 for at deltage i kampagnen.
 Kommende medlemmer, der indmelder sig i forbindelse 
med members-to-members-kampagnen indmeldes på helt 
normale vilkår. Det kommende medlem stilles således ikke i en 
gunstigere situation end allerede indmeldte medlemmer.
 Gaven gives til dig, fordi du har anbefalet et nyt medlem og 
det er op til dig, om du vil dele gaven med det nye medlem.
Når det nye medlem er registreret som fuldgyldigt medlem af 

Members-to-members-kampagne

Greve Golfklub, dvs. når vedkommende har betalt spillercertifi-
kat og kontingent, udbetales gaven kontant til dig.

Hvordan gør jeg:
1. Kender du en person, der gerne vil indmeldes i Greve Golf-
klub, kontakter du Greve Golf Center,
Sekretariatet. I Sekretariatet noteres dit navn og medlemsnum-
mer samt navn på det kommende medlem. (dette skal ske, for 
at opnå gave)
2. Det kommende medlem registrerer herefter sin indmeldelse 
på www.grevegolf.dk. Det kan ske i Sekretariatet eller fra egen 
pc’er.
3. Vi sender indmeldelsespapirer til det kommende medlem.
4. Når det kommende medlem har betalt for spillercertifikat og 
kontingent, udbetales gaven til dig.

Greve Golf Center
Kim Andersen

Greve Golfklub - 11
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Herreklubben ’Greverne’ informerer ...

Vores første sæson er nu ved, at være ovre. Det har været utro-
ligt spændende og helt overvældende med den store interesse 
og tilslutning, som vi har haft. Det var der vel ikke mange af 
os, som havde regnet med, da vi mødtes første gang til den 
stiftende Generalforsamling.
Det lover godt for de kommende sæsoner.

Sæsonen bød bl.a. på…
• 90 medlemmer
• Tur til Valløs golfbane
• 11 tirsdagsmatcher
• 2 månedsafslutninger med hhv. Texas Scramble og 
 Flagmatch
• Afslutningsmatch med 2 vogne i søerne
• 243 runder til statistikken

Afslutningsmatchen
60 personer havde tilmeldt sig Afslutningsmatchen, der blev 
afviklet som Gunstart over 18 huller. 

 Vejret kunne have været bedre, men vi er vel også gået hen 
og blevet lidt forvente i en sæson med mange herlige solskins-
dage.
 Maden blev serveret fra en pølsevogn, som var kørt op foran 
terrassen ved Klubhuset.
 Der blev både givet præmier til vinderen, bedste hold, tæt-
test på pinden på alle par-3 huller og længste drive på hul-7, så 
der var masser at spille om.
 Et stort tillykke til Leif Dehli, som med hele 40 stableford 
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point løb med sejren og vist også kom tættest på hul på 2 af 
par-3 hullerne.
 Det var nu ikke de egentlige præmie vindere, som løb med 
det største bifald. Men derimod 2 ”uheldige” spillere, som 
havde ”mistet” deres vogne med bags og det hele i søerne på 
hhv. hul-10 og hul-14. De gav naturligvis vinden skylden, men 
man kan jo godt undre sig lidt alligevel.
Tak til Torben W. Bjørn og Peter J. Roslev.
 Vedtægterne dikterer, at der max. må overvintre 1.000,- i kas-
sen, så udover ovennævnte præmier var der et stort antal ”klap-
pe” præmier. Rent faktisk nok til, at alle fik noget med hjem.

Herreklub turneringen
Vi har igennem hele sæsonen hver tirsdag spillet en løbende 
turnering. I år havde vi valgt, at dele alle spillere op i en A- og 
en B-række delt ved sph 36/37.

Vinderne af begge rækker må siges, at have være meget suve-
ræne. Et stort tillykke til alle 6 podie placeringer.

A-rækker 1. plads Finn Hansen (33,5)
    2. plads Torben W. Bjørn (25,3)
    3. plads Leif Dehli (20)
B-rækker 1. plads Kim S. Bekke (40)
 2. plads Vagn Hansen (23,3)
 3. plads Anders F. Pedersen (17,5)

Vi er mange der nu glæder os til, at tage kampen op med dem i 
næste sæson, efter at de har fået stillet hcp’et lidt bedre ind.
 Golf skal spilles hele året…
 Herreklubbens officielle sæson strækker sig fra primo april 
til primo oktober, men derfor kan ”Vikingerne” vel godt mødes 
og spille en runde golf i ny og næ. Selv om vi nok må forvente, 
at banen her den første vinter er meget sårbar og derfor ofte vil 
være lukket.
 Hvis vejret og banen tillader det vil vi opfordre alle, som 
har lyst og mulighed, til at møde op i golfklubben på lørdage 
og søndage 09:00. Man behøver altså ikke aftale det med no-
gen, men blot møde op og spiller med de andre fremmødte.
Husk, at booke nogle tider i Golfbox.

Tak for en super sæson….

Herreklubben ’Greverne’ informerer
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Generalforsamling i
Golf Grevinderne

den 15. november 2006 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Formandens årsberetning

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

3. Behandling af indkomne forslag, der skal være       
 bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse 
    af generalforsamlingen.

4. Vedtagelse af budget herunder fastsættelse af 
 kontingent.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 På valg er 
 Ann-Marie Schou Nielsen,
 Lise Sørensen
 Kirsten Andresen. 
 Ann-Marie og Lise er villige til genvalg.

6. Valg af 2 revisorer.

7. Eventuelt – herunder forslag til aktiviteter i den     
 kommende sæson.

Bestyrelsen i Golf Grevinderne d. 18. september 2006

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Greve Golfklubs Herreklub
’Greverne’

Tirsdag den 14. november 2006 kl. 19.00
i klubhuset

Dagsorden:

1. Formandens årsberetning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

3. Behandling af indkomne forslag, der skal være    
 bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse   
 af generalforsamlingen.

4. Vedtagelse af budget herunder fastsættelse af 
 kontingent.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. §4 afsnit 1.

6. Valg af 2 revisorer.

7. Eventuelt -  herunder forslag til aktiviteter i den   
 kommende sæson

mvh,
Bestyrelsen
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Afslutningsmatch i dameklubben
Onsdag d. 6. september havde dameklubben Golf Grevinderne 
sin første månedsafslutning med spisning og præmier til 
juli og august måneders 1. og 2 præmier.
 Vi spillede Texas Scramble denne dag og havde et par rigtig 
hyggelige timer på golfbanen. Derefter spiste vi mad leveret fra 
vores sponsor Pappas Pizza i Tune, og så var vi klar til præmi-
erne.
 I som har vundet 1. eller 2 præmier på damedagene i disse 2 
måneder, men ikke kunne være til stede denne aften, vil blive 
kontaktet af Ann-Marie Schou Nielsen angående udlevering af 
præmierne.

Nyhed - Tilbud på T-shirt til medlemmer af 
dameklubben
Vi har fået lavet T-shirts til medlemmer af dameklubben i en 
rigtig god bomuldskvalitet 
med påsyet logo for klubben 
samt Golf Grevinderne.  Med 
tilskud fra vores sponsor på 
denne t-shirt FJS Separation, 
kan den købes for kr. 100 
indtil nytår. Henvendelse til 
Ann-Marie Schou Nielsen på 
mail ann-marie@fjs.dk for 
bestilling med angivelse af 
navn, medlemsnr. samt str.. 
Blusen leveres i vores farve 
- lyserød. 

Dameklubben ’Golf Grevinderne’ informerer

Dameklubben - Golf Grevinderne
Vort formål er at fremme klub-
livet i Greve Golfklub gen-
nem konkurrencer og socialt 
samvær for Greve Golfklubs 
kvindelige medlemmer over 
25 år. 
 Siden vores stiftende gene-
ralforsamling i maj er vi blevet 
ca. 60 medlemmer - og vi kan sagtens være mange flere. 
 Vi har match i dameklubben hver onsdag fra kl. 15.00 ved 
tilmelding på listen, som hænger på opslagstavlen i klubhuset. 
Der  spilles match over 9 huller hvor højeste point på dagen 
vinder 1. præmie, som udleveres ved månedsafslutning med 
spisning - dog bliver næste gang d. 8. oktober også årets sidste 
afslutning inden vinterhalvåret. 
 Ved næste års start, vil det igen være muligt at aftale spil 
over 18 huller, men da vi først starter kl. 15.00, kan vi ikke nå 
rundt inden det er mørkt. 
Det er kun de første 9 
huller, der tæller med i 
dagens damematch.
 Tilmelding til dame-
klubben sker på klubbens 
hjemmeside - under klub-
ber i klubben - dameklub-
ben - tilmelding.
Kontigent for dette 
halvår er kr. 100.



Royal Unibrew Turnering.
Greve Golf Klub har mulighed for at tilmelde turneringshold for spillere med handi-
cap 4,5 og op til ca. 30 i Royal Unibrew turneringen. Yderligere er der mulighed for 
at tilmelde hold i senior- og veteran-rækken. Se proportionerne på www.rgoegolf.dk. 
Holdene består af fire herre- og to damespillere. Holdene konstituerer sig med hold-
kaptajn, der sørger for holdsammensætningen til alle matcher. Alt efter tilmelding vil 
Greve Golf Klub tilmelde hold. Alle puljekampe spilles hovedsageligt på hverdage. Se 
eventuelt kampprogram 2006 på ovennævnte hjemmeside.
 Tilmelding med angivelse af handicap og medlemsnr. sendes til René Jørgensen på 
rene7012@sol.dk eller via formularen på vores hjemmeside under punktet ”Nyheder”.


