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Formandens Golfhul

Så er vi i fuld gang med endnu en dejlig 
golfsæson, og trods en meget stor mængde 
vand blev vores bane reddet, takket være 
en kæmpe indsats fra vores Green-keepere!
 I bladet vil i kunne læse mere om 
de mange turneringer, der i øjeblikket 
gennemføres, og det er en fornøjelse at 
se den store tilslutning til disse. I den for-
bindelse skulle jeg hilse fra Hedeland, der 
var meget glade for ”tak-for-hjælpen”-
matchen den 13. maj. 
 Medlemstallet er ved at runde 700, så 
vi er godt på vej. Jeg er sikker på, at Åben-
hus-aktiviteterne er en rigtig god metode 
til at få flere medlemmer, så det fortsætter 
vi med. 
 I bestyrelsen har vi indgående diskute-
ret venteliste-problematikken, idet vi ikke 
helt forså, hvorfor klubbernes vedtægter 
meget ofte skriver, at man skal fremme 
golfsporten samtidig med at der er en 
lang venteliste. Vi bør alle sætte medlem-
met i centrum, således at alle der vil spille 
får mulighed for det. Denne problematik 
ønsker vi at få på dagsordenen i den nær-
meste fremtid.

Klubudvikling!
Til efteråret sætter vi fokus på klubudvik-
ling. Derfor beder jeg alle sætte et stort 

X i kalenderen søndag den 23 september 
2007 fra kl. 09.00 – ca. 19.30, hvor vi af-
holder en konference for Greve golfklubs 
medlemmer.
 Hensigten med dagen er at vi sammen 
bliver enige om, hvad vi egentlig vil med 
Greve golfklub, og hvordan vi udvikler 
den. Dagen skal munde ud i visioner og 
mål, der via handlingsplaner skal gennem-
føres i fremtiden, og med start allerede nu, 
eksempler på emner vi kan drøfte er:
• Skal vi satse på elite- og/eller bredde-  
 golf? – Og hvordan?
• Hvad skal vores vision være i Greve
 Golfklub? – Og hvordan forfølger vi   
 den?
• Hvordan udvikles klublivet i Greve  
 Golfklub?
 Vi har lavet en aftale med DGU, der 
vil stå for dagen, og hjælpe os sikkert gen-
nem den. Vi må ikke glemme det sociale 
ved denne lejlighed, og der vil på dagen 
blive sørget for forplejning, afsluttende 
med en let anretning med et glas vin.
 Hold øje på hjemmesiden, hvor der 
snarest vil komme mere information.
 Har I nogle gode ideer til dagen skal I 
endelig sende mig en mail!

Allan B. Corfitsen
Formand Greve Golfklub
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Så er foråret og sommeren kommet til Greve Golfklub, og der er 
rigtig godt gang i turneringsaktiviteterne.
Siden sidste klubblad er der afviklet følgende turneringer:

13. maj: Forårs-/Invitationsturnering:
Vi havde inviteret spillere fra Hedeland Golfklub til at deltage 
i denne turnering som en tak for hjælpen, for lån af Hedelands 
Maglehøjbane sidste forår, så vi kunne gennemføre en lang 
række uddannelsesaktiviteter for vores mange begyndere.
 20 Spillere fra Hedeland Golfklub mødte op for at spille vo-
res bane og tage kampen op mod 44 af Greve Golfklubs spillere. 
Ud over den individuelle turnering spillede Greve Golfklub en 
holdturnering mod Hedeland idet de 10 bedste fra hvert hold 
talte i holdkampen – lad det være sagt med det samme: Greve 
Golfklub vandt holdkampen meget stort, men mest fordi vores 
C-række spillere scorede rigtig mange point. (Hedelands spillere 
tilhørte for det meste A- og B-rækken).
 Efter Matchen havde Greve Golfklub inviteret alle spillere på 
en dejlig frokost buffet som satte prikken over I-et på en rigtig 
god golfdag.
De individuelle resultater blev følgende:
A-Rækken:
Nr. 1 med 37 point ...........Torben Bjørn (Greve)
Nr. 2 med 37 point ...........Karsten Kristensen (Hedeland)
Nr. 3 med 35 point ...........Mogens Nisted (Hedeland)

B-Rækken:
Nr. 1 med 39 point ...........Christian Rosenberg Petersen (Greve)
Nr. 1 med 37 point ........... Jacob Due (Greve)
Nr. 3 med 35 point ...........Steen Heller (Hedeland)

Turneringsudvalget

C-Rækken:
Nr. 1 med 44 point ...........Erik Dan Petersen (Greve)
Nr. 2 med 41 point ........... Johannes Petersen (Greve)
Nr. 3 med 41 point ...........Kim Hansen (Greve)

D-Rækken:
Nr. 1 med 35 point ...........Bjarne Niemi (Greve)
Nr. 2 med 26 point ........... Jan Petersen (Greve)
Nr. 3 med 24 point ...........Christian Clausen (Greve)

2. juni: Forårsturnering/Kønnenes kamp
Der var lagt op til det helt store drama da 13 Herrer og 9 (plus 4 
mandhaftige) damer var mødt op for endeligt at afgøre alle golf-
spilleres store spørgsmål: “Hvem spiller bedst – er det damerne 
eller herrerne?”
 Matchen blev afviklet som en hulspilsturnering hvor en 
dame spillede mod en herre startende samtidigt på hver sit hul.
Efter 9 huller førte damerne svagt og efterhånden som parene 
kom i klubhuset efter 18 huller steg spændingen.
 Først førte damerne 4/3 så blev det 4/4, så førte herrerne 
5/4 og så blev det 6/4   - spændingen steg da det næste hold 
kom ind, men da herrerne havde vundet var kampen afgjort og 
matchen endte med en sejr til Herrerne med 9/4. For god ordens 
skyld skal det nævnes, at de 3 af damernes 4 sejre blev vundet 
af de mandhaftige damer der var udlånt til damerne i dagens 
anledning.
 Nu blev det så bekræftet (hvad vi jo godt vidste i forvejen), 
- herrerne er de bedste!!!
 Ved den muntre efterfølgende frokost buffet blev der lovet 
hævn fra damerne næste år, og jeg har bemærket at flere damer 
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allerede har forøget træningen med henblik på næste års Køn-
nenes kamp.

23. juni: Sct Hans Turneringen
79 spillere havde fundet vej til tilmeldingen i Golfbox og mødte 
op for nogles vedkommende allerede kl. 06:00 om morgenen d. 
23. juni klar til kamp!
 Til denne turnering havde turneringsudvalget besluttet at 
starte spillerne efter HCP orden med A-rækken først, derefter B-
rækken, C-Rækken og til sidst D-Rækken, med præmieoverræk-
kelse umiddelbart efter at hver række var færdigspillet.
 Første start gik kl. 07:00 i godt vejr, men det skulle ændre sig 
senere. Ca. kl. 09:00 lukkede sluserne sig op fra oven og så kom 
regnen de næste 2-3 timer, og det kunne tydeligt ses på score-
kortene.
 Regnen var for de fleste spillere så generende og havde så 
stor indflydelse på scoren, at turneringsledelsen besluttede at er-
klære turneringen for ”Ikke tællende” idet at de enkelte spillere 
der havde scoret mere end 36 point fik korrigeret deres HCP:
Spillerne tog det våde vejr med godt humør, så det blev trods 
regnen igen en god golfdag.
De individuelle resultater blev som følger:
A-Rækken:
Nr. 1 med 75 slag netto ............... Jacob Due
Nr. 2 med 78 slag netto ............... Thomas Hansen
Nr. 3 med 78 slag netto ............... Thomas Nielsen

B-Rækken:
Nr. 1 med 31 point ...................... Pawel Poleszczuk
Nr. 2 med 31 point ...................... Kasper Due
Nr. 3 med 30 point ...................... Christian Rosenberg Petersen

C-Rækken:
Nr. 1 med 42 point ...................... Patrick Schøller Larsen
Nr. 2 med 40 point ...................... Regnar Jacobsen
Nr. 3 med 38 point ...................... Torben Morsing

D-Rækken:
Nr. 1 med 38 point ...................... Michael Svendsen
Nr. 2 med 36 point ...................... Ivan Bøcher Husted
Nr. 3 med 36 point ...................... Roland Pedersen

Den løbende hulspilsturnering:
For Herrernes vedkommende er spillerne nu kommet igennem 
både første runde hvor alle gik videre enten til A-rækken eller 
B-rækken samt 2. runde hvor kun vinderen går videre.
 Med en enkelt undtagelse er alle matcher blevet spillet inden 
for det givne tidsrum, hvilket betyder, at 3. runde kan spilles 
efter planen inden d. 27. juli.
 Damerne er igennem 1. runde hvor alle går videre og skal 
nu spille næste runde også senest d. 27. juli. Spændingen stiger 
efterhånden som elimineringen nu sker efter hver runde, og af 
resultaterne fremgår det, at der allerede nu har været mange 
spændende kampe som først er blevet afgjort efter omspil.
 Alle resultater kan ses på Klubbens hjemmeside under turne-
ringsudvalget.

9-Hullers turneringerne:
Når bladet udkommer, er der afholdt 4 ud af 5, ”9-hullers tur-
neringer” med et deltagerantal på 8-12 spillere per turnering. 
Turneringerne der afholdes hver 14.dag eller hver anden man-
dag aften gennem stort set hele sæsonen, er ment som et tilbud 
til alle vores nybegyndere som kan tilmelde sig disse 9-hullers 

Turneringsudvalget
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turneringer for at få lidt turneringserfaring, inden de kaster sig 
ud i de store turneringer.
 9-hullers turneringerne er også et godt sted at møde nye spil-
lere samt en god mulighed for at forbedre sit HCP. Ved 9-hullers 
turneringerne kan spillerne få reguleret deres HCP helt ned til 37 
før der kræves 18 huller for en yderligere reducering af HCPet.
 Turneringsudvalget vil gerne opfordre alle vores nye spillere 
til at tilmelde sig disse 9-hullers turneringer hver anden mandag 
aften. Tilmelding foregår som sædvanligt på Golfbox hvor man 
finder turneringerne i kalenderen.

Racinglisten: Hvem bliver året spiller?
Alle spillere der deltager i vores 18-hullers turneringer får tildelt 
2 point til Racinglisten for deltagelse og yderligere op til 10 
point for en førsteplads i hver række, dog således at man kun 
kan få point for halvdelen af det antal spillere der er tilmeldt 
i hver række. Bliver man no. 1 i A-rækken og der har været 12 
deltagere får man 6 pint osv.
 Efter Sct. Hans Turneringen fører Jacob Due racinglisten med 
29 point efterfulgt af Torben Morsing med 22 point og Ole Has-
selstrøm med 20 point.
 Racinglisten er ophængt på opslagstavlen i klubhuset og kan 
også findes på klubbens hjemmeside under turneringsudvalget.

Resten af sæsonen:
Der kommer mange spændende aktiviteter i resten af sæsonen 
bl. A. klubmesterskaber, natgolf, efterårsturnering, 9-hullers tur-
neringer mm. Så husk at se efter i kalenderen i Golfbox hvilke 
aktiviteter der er aktuelle og husk så at tilmelde dig senest tirsda-
gen inden weekendens turnering.

Turneringsudvalget

Turneringsudvalget

Respekt for banen
– og hinanden 
Det er med stor skuffelse at vi, i bestyrelsen, 
gentagne gange skal høre om medlemmer, fra 
andre medlemmer, der ikke overholder vores Etikette- & 
Ordensregler.
 Disse er at finde i klubhuset og på vores hjemmeside, så 
der er ikke mange undskyldninger for ikke at kende til dem, 
og efterleve dem.
 Desværre hører vi, ikke tit, men ind i mellem om med-
lemmer der ikke passer ordentligt på vores bane. ”Glemmer” 
at lægge tørv på plads, slår tørv op på tee-stederne i prøve-
svinget, ”glemmer” at rette nedslagsmærker på greens og 
meget meget mere. Når man så ”glemmer” det, og herefter 
bliver påmindet af et andet medlem, beder vi inderligt om 
at tage imod denne påmindelse, helst med et smil, og så 
huske det der er ”glemt”.
Som det kan læses andetsteds her i bladet, gør vi rigtig 
meget ud af at lære vores juniorer hvordan man opfører 
sig, ikke kun på banen når man spiller, men på hele vores 
dejlige anlæg. Men det er ikke kun juniorerne der træder 
ved siden af, der er også voksne imellem, og her håber vi på 
at, alle vil være med til at huske hinanden på de små ting 
der gør vores bane til den bedste oplevelse en bane kan give 
en golfspiller. Uanset om det er en voksen- eller juniorspiller 
der kommer med påmindelsen, håber vi på gensidig respekt, 
både for banen men også for spillerne imellem, for vi er der 
alle sammen med det samme formål, at få en god oplevelse 
på banen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen
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Sponsorer

En bedre løsning....

Begynderudvalget

Sæsonen er på sit højeste, banen er perfekt, der er fuld fart på 
begynderskolen, begynderturneringerne og kaninaftnerne og 
der er hele tiden nye begyndere som skal lære det svære, fascine-
rende spil med den lille hvide bold.
 Vi er i disse uger i gang med årets tredje hold begyndere, som 
hos René lærer teknikken, og hos Klaus & Per regler og etikette.
 Da vi jo som bekendt er en relativt nystartet klub, med 
mange begyndere, har arbejdet i begynderudvalget været om-
fangsrigt fra start - ikke mindst for vores formand for udvalget, 
Anker Kronbach.
 Anker har med stor arbejdsindsats, stået i spidsen for at få 
vores mange begyndere trænet således at de kan komme ud at 
spille golf på banen.
 Pga. øget arbejdspres, har Anker ønsket at forlade formands-
posten, men fortsætte arbejdet i udvalget som ’menigt’ medlem.
Fra 1. juli vil Per Larsen overtage formandsposten, og Per vil 
forsøge at få arbejdet med begyndere til at fortsætte på samme 
måde som nu.
 Mange begyndere vil formentlig kende Per fra  regelundervis-
ningen som han forestår sammen med Klaus Hemp.

Den 1. juli 2007 var det præcis et år siden, vi i super godt vejr, 
kunne indvie vores bane i en åbningsturnering.
 I år valgte centeret og klubben i fællesskab at markere dagen 
ved at holde åbent hus, for kommende medlemmer, men i høj 
grad også for nuværende medlemmer. Centret havde arrangeret 
med flere lokale handlende at de kunne komme og opstille en 
bod med diverse fristelser, der var tilbud fra pro-shoppen, nye 
medlemmer havde en mulighed for at melde sig ind og her få et 
gavekort til shoppen på kr. 1.000,- og så havde centret indkøbt 
store, meget gode, chokoladekager til rundhåndet uddeling.
 I bestyrelsen har vi grublet længe over hvad den perfekte 
gave til banen kunne være, og da forslaget kom på bordet, var 
der hurtigt bred enighed om at det var en god gave til banen. 
Vi valgte at købe et springvand som skal udsættes i søen på hul 
17, så det kan ses fra store dele af banen, men i høj grad også 

fra terrassen ved vores 
nye klubhus, bagved 
greenen på hul 18.
Da der er lidt le-
veringstid på selve 
springvandspumpen, 
er den endnu ikke 
ankommet til centret, 
men vi håber på at vil 
være muligt hurtigt 
efter ankomsten, at 
kunne beskue det nye 
springvand i søen på 
hul 17.

Bestyrelsen

Banen fyldte 1 år
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Regelhjørnet - Historier og finurligheder omkring reglerne i Golf

Greve Golfklub, Søndag eftermiddag, Hul 4.
Mortensen og Pedersen er glade. De har mandagen forinden 
begge gået for-9 med en fadder, og har begge scoret 19 stable-
ford point, og er dermed gennemført sidste trin som begynder. 
Nu må de spille banen fra rød tee, uden fadder. De har straks 
benyttet Golfbox til at booke en starttid lige efter frokost om 
søndagen.
 ”Er det mig der slår først” spørger Mortensen. Han havde 
glemt scoren de noterede på 3 green. ”Slå du bare ud”, siger Pe-
dersen, det betyder ikke noget. Mortensen svinger aggressivt sin 
nye driver mod den sagesløse bold, som i en noget uforudsigelig 
bane tager retning mod søen i højre. ”Gik den i søen”, spørger 
Mortensen. ”Jeg er ikke sikker”, svarer Pedersen, ”Du må hellere 
slå en provisorisk”. Mortensen lusker over mod baggen for at 
henter en ny bold. Mortensen svinger denne gang langt mere 
afslappet til bolden. Med et højt boiing, sender driveren bolden 
snorlige ned af fairwayen. ”Den beholder jeg”, siger Mortensen 
– ikke uden stolthed i stemmen over det gode slag. Pedersen ser 
misundeligt ned af fairway, hvor Mortensen’s bold knap er at se, 
så lang er den.
 Pedersen er endnu ikke fortrolig med sin driver, så han fisker 
sit 4-jern op af baggen. Han pladserer sin bold på tee, træder et 
par skridt og foretager et antal prøvesving. Under et par af prø-
vesvingene kommer Pedersen til at grave en ordentlig tørv op. 
”Ups!”, undskylder Pedersen, ”svinget sidder vist ikke helt rigtigt 
endnu”. Pedersen svinger videre, og beslutter sig endelig for at 
gå hen til bolden for at slå. Under adresseringen er Pedersen så 
uheldig at puffe til bolden, så den falder ned af tee. ”Det tæller 
for et slag”, siger Mortensen med myndig stemme, ”Du skal 
spille bolden hvor den ligger nu”. Pedersen følte sig ikke helt 

sikker på reglerne, så han rettede sig 
efter Mortensen’s anvisninger. Han 
traskede over til baggen, tog 7-jernet 
op, gik tilbage til bolden og slog 
den 130 m ned af fairway. ”Godt 
slag”, sagde Mortensen, ”nu ligger vi 
begge på fairway i 3 slag”.
 Mortensen og Pedersen stod 
begge på tee-stedet, og mens de 
spejdede ned af fairway, underholdt 
Mortensen med en historie om 
hvordan han på en pay-and-play bane i Jylland havde sendt 
bolden næsten-i-hole-in-one på et kort par-3 hul. Da Mortensen 
var færdig med historien, slentrede de begge over til deres bags, 
og fik sat kølle og jern tilbage. ”Husk at drikke rigeligt”, sagde 
Pedersen. De tog begge deres flaske med vand og tog nogle store 
slurke.
 I mellemtiden var 4-bolden bag dem færdig med at putte 
ud på hul-3, og stod i behørig afstand fra 4 teested og noterede 
deres score. Samtidig gik 4-bolden foran dem, hen ad fairway 
på hul 5, da de alle havde drivet ud. ”Vi er begyndere”, sagde 
Pedersen henvendt til 4-bolden bag dem, ”så slagene er ikke så 
gode endnu”. Mortensen og Pedersen hankede op i deres vogne 
og begyndte at gå mod den lille bro over åen.......
 Hvordan synes du dette forløb er? Begår Mortensen og Peder-
sen nogen fejl efter reglerne? Og hvad med etiketten?
Prøv at gå igennem forløbet endnu engang, for at se om alt er 
lige efter bogen. Hvis du er usikker kan du i regelhjørnet læn-
gere fremme se hvad vi mener.

Klaus Hemp & Per Larsen
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Kommentarer til ”Greve Golfklub, Søndag eftermiddag, Hul 4.”

Generelt må man sige at Pedersen og Mortensen tager sig god 
tid - rigtig god tid. En af hovedreglerne er at man er klar til at 
slå når det er ens tur, således at runden kan afvikles i et flydende 
tempo uden nævneværdig ventetid.  Udveksling af diverse rø-
verhistorier og anekdoter bør foregå når man går, således at det 
ikke sinker spillet – eller på 19 hul i klubhuset. 
 Man skal ligeledes begrænse mængden af prøvesving til højst 
2 og aldrig på teestedet. Tag prøvesvinget inden du går op på 
teestedet. Beskyt banen - så vær påpasselig med ikke at tage tørv 
når du øver.
 Derudover begår Pedersen og Mortensen et par fejl efter reg-
lerne.
 Brug af provisorisk bold er med til at fremme hastigheden i 
spillet, men må ikke anvendes hvis bolden er tabt i vand hazard. 
Regel 27-2b. I denne situation er der dog tvivl om, at bolden er i 
vandhazard eller har gemt sig i roughen – og er man i tvivl, kan 
man godt spille en provisorisk bold.
 Der er ingen straf hvis bolden skubbes ned fra tee under 
adresseringen. Regel 11-3. Bolden genplaceres og man slår sit 
første slag.
 Så da Pedersen og Mortensen (endelig) forlader 4-tee, ligger 
Pedersen på fairway i 1 slag. Mortensen må droppe ved søen 
(Regel 26-1), hvis de ikke finder bolden og de er fuldstændig 
sikre på, at den er i søen. Kan de se den i søen gælder samme 
regel, hvorefter han dropper bolden og så ligger i 2 slag og skal 
slå sit 3. slag.
 Hvis de derimod ikke er sikre på, at den er i søen og ikke kan 
finde den, kan han spille videre med den provisoriske bold.   

Klaus Hemp & Per Larsen

Gode råd til hurtigere spil
 1. Start ikke på første hul, før din starttid. Dvs. holdet foran  
  har spillet 9-10 minutter

 2. Gå i rask tempo og gå direkte til din bold.

 3. Forbered dit slag, så du er klar til at slå når det er din tur.

 4. Tag landmærke af det sted, hvor bolden forsvinder i    
  roughen.

 5. Tag et par ekstra køller med, hvis du er nødt til at forlade  
  din bag for at lede efter bolden.

 6. Vogn og bags stilles på den side af green, som er nærmest  
  næste teested.

 7. Læs putte linie mens de andre putter (uden at tilsidesætte  
  etiketten)

 8. Reparer nedslagsmærker og rens bolden, mens andre    
  putter (uden at tilsidesætte etiketten)

 9. ”Giv” puts i hulspil - og tag imod det.

 10. Den spiller som først har puttet i, tager sig af flagstangen  
  og stiller den tilbage i hullet når sidste mand har puttet.

 11. Undgå at slå øvelsesput efter hullet er færdigspillet hvis   
  der er spillere bagved.

 12. Undgå at slå prøveslag på teestedet.

 13. Vent med at udfylde scorekort til næste teested.

 14. Hold øje med efterfølgende spillere og luk igennem om   
  nødvendigt.

Regelhjørnet
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Kun få dage før banens 1 års fødselsdag kan Greve Golf Center 
notere sig, at en spiller for første gang på anlægget har lavet det 
sværeste og mest eftertragtede slag i sporten. Dét hvor bolden 
ryger i hul efter kun et enkelt forsøg.
 Onsdag den 13. juni var en rigtig god dag for kun 19-årige 
Allan Christiansen. Med ét sving fik han sikret sig en plads i 
den eksklusive klub af golfspillere, der landet over har præste-
ret at lave hole-in-one. Allan Christiansen spiller til daglig på 
2. holdet i Svendborg og var med en række andre gæster fra 
Dansk Golf Union på besøg i Greve for at spille den udfordrende 
Hawtree bane. På hul 14 – der er 131 meter langt (fra backtee) 

Første hole-in-one på Greve Golf

– slog han drømmeslaget, der, ud over æren og stor beundring 
fra de øvrige golfspillere i nærheden, udløste en flaske whisky, 
som blev overrakt af Greve Golf Centers direktør, Kim Andersen.
 ”Det er en stor fornøjelse at kunne sige tillykke med præsta-
tionen til Allan. Vores mere end 625 medlemmer har forsøgt i 
snart et år at opnå det samme, men det blev altså en gæst, der 
lavede det første hole-in-one på vores hjemmebane. Det bliver 
bedriften jo ikke mindre af. Snarere tværtimod. Gæsterne kender 
jo ikke banen nær så godt som vores medlemmer”. 
 Allan Christiansen tog en såkaldt Gap Wedge (52 grader) 
op af bag´en og slog bolden lige så fint over både rough og en 
drilsk sø til højre for hullet, før den landede lige i cup’en – el-
ler hullet - hvor flaget endnu stod solidt plantet. Det 19-årige 
golftalent, der spiller i hcp 3,2, kunne næsten ikke komme sig 
over begivenheden, der fuldendte dagen. ”Jeg lavede et 10-tal til 
min eksamen på handelsskolen om formiddagen, og om aftenen 
lavede jeg et hole-in-one”.  

Held og mod
Selvom det er anden gang i år, at den unge spiller laver hole-in-
one, indrømmer han, at det slag, der for mange er uopnåeligt 
selv efter et helt liv med golfsporten, kræver en masse held. Der 
er dog ingen tvivl om, at man også skal have et godt øje for hul-
lets placering, udstyr, slagkraft og ikke mindst mod og troen på 
sig selv. ”Banen her i Greve er faktisk ret svær. Den har et fedt 
design med nogle geniale huller. Der er f.eks. nogle rigtigt gode 
bunkers placeringer, så alt i alt er den en pæn stor udfordring.  
 Allan Christiansens bold vil nu komme op og hænge i klub-
huset, og der er plads til flere. Om de vil blive lavet på samme 
hul og af et medlem eller en gæst, vil tiden vise.
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Som I ved, er der igennem den seneste tid faldet meget regn. Det 
har givet vores greenkeepere nogle nye udfordringer, i forbin-
delse med at lede vandet væk, og undgå en alt for våd bane at 
spille på i regnfulde perioder.
 Vi har i starten af juli oplevet at vi har været nødt til at lukke 
banen helt i flere dage, og efterfølgende lukke langsomt op, først 
10 huller og dernæst alle 18.
 Vi er ikke de eneste, da mange baner i oplandet omkring os 
måtte bukke under for vandet og lukke banerne.
 Heldigvis kan vi efter vandet har trukket sig tilbage kon-
statere at, der 
ikke er særlige 
permanente 
skader på vores 
bane. Men for 
ikke at gøre 
ondt værre, er 
vi alle nødt til 
at hjælpe til. 
Derfor – følg 
greenkeeperne 
anvisninger, 
brug de stier 
der er marke-
ret med pile 
flere steder på 
banen, lad være 
med at trække 
din vogn helt 
op foran green, 

Baneudvalget

lad være med at trække din vogn tæt rundt om greens og over 
mounts(bakker) meget tæt på greens. I det hele taget, tænk over 
hvor du kører og placerer din bagvogn.
 Vi har alle sammen en mening om vores bane, og vi hører 
mange meninger fra gæster på vores bane. Vi kunne også godt 
tænke os at, medlemmerne gav deres mening tilkende i form af, 
evt. en mail til klubbens mailboks, info@grevegolfklub.dk. Vi 
arbejder til stadighed på at gøre banen bedre, så derfor er input 
meget vigtig for vores arbejde i baneudvalget. Så har du noget 
du gerne vil frem med, så send os en mail.
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Scorekort – hvordan gør man
Vi får rigtig mange scorekort ind i handicapudvalget som vi ind-
beretter til DGU basen via Golfbox. Desværre oplever vi meget 
tit at scorekortene ikke er korrekt udfyldt, og det håber vi tiden 
vil rette op på.
 I jeres handicaphistorik, i golfbox, kan I se alle de scores der 
er indberettet for jer. Såfremt man går lidt dybere ind i historik-
ken, altså ind på det enkelte scorekort, er der her et kommentar 
felt, og dette kommentar felt bruger vi til at informere om fejl i 
indleverede scorekort.
 De fejl vi typisk ser, er bl.a. følgende; manglende medlemsnr, 
manglende spilledato, manglende handicap, manglende tildelte 
slag, manglende angivelse af tee-farve, manglende underskrift 
og flere andre, alle sammen fejl der med tiden vil føre til annul-
lering af scorekort.
 Da vi stadig er en ny klub med mange nybegyndere har vi 
valgt at ”lege detektiver” en tid endnu, og udfylde de mang-
lende felter for jer, på scorekortet. Men det skal forventes at vi 
på et tidspunkt begynder at se lidt hårdere på disse fejl, nogle 
selvfølgelig lidt mere graverende end andre.
 En fejl vi oplever med rigtig rigtig mange scorekort er ud-
regning af stableford point, her tænkes både på sammentælling 
men også scores pr. hul. I henhold til handicap reglerne er det 
ikke et krav at man kan regne, for at spille golf, og fejl i scores 
er derfor ikke en fejl der kan resultere i annullering af scorekort. 
Men i forbindelse med regulering af handicap kan det være til 
stor hjælp, for sig selv, såfremt man også her har været omhyg-
gelig, da man jo, indtil en regulering er noteret i golfbox, selv 
skal styre sit handicap. Dette selvfølgelig kun såfremt man skal 
reguleres i nedadgående retning, for er det en runde der er tæl-

Handicapudvalget

lende, og man skal reguleres opad, er det nye handicap først 
gældende fra det øjeblik det nye handicap er registreret i golfbox.
 Har I spørgsmål til udfyldelse af scorekort, er I meget vel-
kommen til at henvende jer til os, enten på mail info@greve-
golfklub.dk eller bare spørge i sekretariatet, hvor Lone jo sidder 
og er yderst kyndig i udfyldelse af scorekort.
 Elektronisk egen indberetning af scores er nu blevet mulig. 
Det vil sige at vi nu kan give jer alle sammen mulighed for at 
indberette jeres egne scorekort. Der er dog flere krav som skal 
være opfyldt for at et indberettet scorekort kan accepteres. Bl.a. 
skal markøren ligeledes godkende scorekortet elektronisk, score-
kortet skal afleveres fysisk til klubben, som i dag, og flere andre 
krav. Før vi ”giver los” med at lave egen indberetning af scores, 
vil vi være klar med et par informationsaftner, samt grundig vej-
ledning i form af en ”manual” til alle medlemmer. Vi håber på 
at vi i løbet af efter-sommeren vil have disse informationsaftner 
klar, for herefter at åbne op for egen-indberetning af scorekort.

Bagmærker
Så er bagmærkerne kommet, og har du endnu ikke fået hen-
tet dit bagmærke i sekretariatet, ja så er det bare at komme af 
sted.
 For at du kan få et bagmærke skal du have DGU-kort. Det 
vil sige at, du skal have bestået Teori- & Slagprøve, gået 3 
runder på par 3 banen med 18 point eller derover, samt have 
gået en runde med en fadder fra rød tee på 9 huller, og også 
her have scoret minimum 18 point.
 Vi håber, I vil tage godt imod bagmærkerne.

Bestyrelsen
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Der blev den 3. maj 2007 holdt møde i Klubhus-udvalget, og der 
sker løbende forbedringer/tiltag. Her af kan nævnes, at det nu er 
muligt, at leje bagskabe via Centeret. De mest attraktive skabe er 
udlejet, men det er stadig muligt at leje et skab, så henvend jer i 
Centeret for leje af skab. Når vi kommer længere hen på sæso-
nen og aftenerne bliver kortere, vil der blive opsat udvendig lys 
med sensor henover døren til bagrummet. 
 Det er et ønske fra flere medlemmer, at der bliver etableret 
en vaskeplads til at rense udstyr m.m. Dette er også blevet vendt 
i udvalget, og en løsning vil blive etableret, når vi har fundet 
den helt rigtige løsning.
 Som mange nok har bemærket, er der opsat et telt i haven 
ved klubhuset. Her er det meningen, at man kan nyde sin dej-
lige kolde fadøl/sodavand efter en runde på vores dejlige bane. 
Teltet bliver ofte benyttet i forbindelse med større arrangemen-
ter.
 Når nu drikkevarerne er nævnt, kan vi fortælle at Centeret 
har indgået aftale med Cafe Under Uret i Greve, der ligeledes 
kan levere lækre sandwich, smørrebrød m.m. til banen. 
 Udover dette er der mange andre initiativer i udvalget, som 
vi ikke har sat termin på idriftsættelse af, da vi afventer med-
lemstilgangen, så grundlaget for etablering af et nyt klubhus 
bliver en realitet. Dette er naturligvis i alles interesse, så hjælp til 
med at skaffe nye medlemmer. Klubhus-udvalget ser frem til, at 
skulle drøfte indretning/design af nye lokaler.

René Jørgensen

Klubhusudvalget
Nyt fra sekretariatet 
Ledige bagskabe
Vi har stadig få ledige bagskabe. De er i størrelsen: 60 x 60 
cm og de kan sagtens rumme 1 bag og vogn – nogen har 
endda fået plads til 2 bags og 2 vogne i dem.

Ny trænerassistent
- Hvem kan hjælpe med et værelse i 3 måneder?
Vi har ansat en ny trænerassistent der hedder Annika, som 
starter den 15. juli.
 I denne sæson vil Annika være i klubben fra den 15. 
juli til den 15. oktober, men da Annika kommer fra Jylland 
har vi brug for at leje et værelse til hende. 
 Er der nogle der ønsker at leje et værelse ud til vores 
nye assistenttræner, så kontakt venligst sekretariatet?

Boldnøgler
Mange medlemmer købte boldnøgler i 2006 med 1 års fri 
forbrug af bolde. Disse medlemmer vil løbende få tilsendt 
opkrævning på kr. 600 for det kommende år. 
 Hvis du har sådan en årsnøgle, men ikke ønsker at 
forny den, så skal nøglen afleveres i sekretariatet umiddel-
bart efter, at du modtager opkrævningen, for så er det ikke 
længere i orden, at du bruger nøglen i automaten.



Hvad er Royal Unibrew Golf?
Royal Unibrew Golf er regionsgolf (og dermed en slags modvægt 
til DGU, der står for elitegolfen), Danmarks største golfturne-
ring. Sidste År deltog 295 hold i turneringen.
 Holdene kommer fra Golfklubber over hele Danmark. Sjæl-
land, Jylland og Fyn danner hver sin region, hvor der først 
afholdes regionsfinaler og sidst 1 landsfinale i hver række. Der 
spilles Hulspil i alle rækker.

Der spilles i 6 rækker:

 Række Herre Damer
 A Minimum  4,5 Minimum 8,0
 B Minimum 11,5 Minimum 15,0
 C Minimum 19,5 Minimum 23,0
 D Minimum 24,5 Minimum 28,0
 Senior A/B Minimum 55 år Minimum 50 år
 Veteran A/B Minimum 65 år Minimum 60 år

Et hold består af 4 Herrer og 2 damer, idet der spilles 3 Herre-
singler, 1 Damesingle og 1 Foursome. For at deltage skal klubben 
være medlem af DGU og deltageren skal have hjemmebane i 
klubben. Der kan kun tilmeldes 1 hold fra klubben i hver række.

Organisation?
Hver golfklub udpeger en Matchkoordinator for alle klubbens 
hold i turneringen. I indeværende sæson stiller Greve Golfklub 
kun med 1 hold. Det er placeret i B-rækken. 
Peter Christensen er matchkoordinator for klubben, samt hold-
leder for B-holdet i år. Holdet er udtaget efter et opslag i klub-
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Royal Unibrew Golf

huset i foråret. Deltagerne spiller på holdet efter princippet: flest 
mulig kampe pr. person, dog både en hjemme- og en udekamp 
mod samme hold. 

Hvad koster det? 
Klubben betaler i år 200 kr. pr. hold, den tilmelder. Den enkelte 
deltager betaler ikke Green-Fee, ligesom klubberne normalt 
spiller gratis på hinandens baner, uanset ejerskab. Det er ikke 
muligt at ”prøvespille” en bane gratis. De klubber der deltager, 
kan pålægges at skulle lægge bane til max. 2 slutspilsmatcher.

Hvordan kommer ”man” med i Royal Golf?
Det er mit håb, at klubben stiller med 6 hold i næste sæson. Jeg 
vil forslå bestyrelsen, at vi åbner for tilmelding via Internettet/
hjemmesiden eller via opslag i klubhuset i perioden november 
– januar 2008, således flest mulig kan nå at tilmelde sig.
 Planen er derefter at afholde 1 møde for alle og få udpeget 
en holdleder for hvert hold. Ligeledes at udstikke de retningsli-
nier for holdudtagelse, bestyrelsen beslutter. F.eks. skal holdene 
spille ”socialt” (som vi gjorde i år) eller med stærkest mulige 
hold, hver gang holdet spiller. Måske vil det også være en ide, at 
etablere lidt fællestræning for de enkelte hold. Ligeledes vil der 
blive et ”teori-kursus” omkring hulspil.
 I næste nummer af bladet følger et kort referat af holdets spil 
og oplevelser i denne sæson. 

Peter Christensen
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Danmarksturneringen indtil nu
Greve Golfklubs elitehold blev som tidligere fortalt (i sidste 
klubblad ) sat i pulje med Nexø, Ishøj og Brøndby 1. Her lidt 
over halvvejs i turneringen er vi blevet meget klogere på både os 
selv men ikke mindst på vores modstandere.
 Turneringen startede for vores vedkommende med 2 hjem-
me kampe, som skulle stå mod Ishøj Lørdag og mod Brøndby 
om søndagen.
 Lørdag morgen da holdet mødtes alle fulde af forhåbning 
var det som om at i dag skulle det være, holdet skulle ha taget 
billeder i deres nye tøj, som Tune Textil Tryk meget venligt har 
sponsoreret og da klokken havde passeret 08:00 kunne det hele 
begynde. Thomas Hansen 1. Drive lige ned af fairway til venstre 
for bunkeren banede vejen for hvordan dagen skulle gå.
 Da spillerne rundede de første 9 huller, var det med Greve 
Golfklub klart i føring og det skulle blive meget bedre. På 11 
hul skete det, Thomas H. havde vundet hullet og Ishøj spilleren 
havde nu ikke nogen chance for at nå op. På selv samme hul 

skete det samme for Nicolai. De 
resterende bolde gik til ende 
kun med et enkelt nederlag. 
Sejren var nu en realitet og 
kun størrelsen på den kunne 
variere, men da Foursomen også 
gjorde rent bord endte det med 
en solid sejr på 10 – 4 til Greve 
Golfklub.
 Næste morgen var alle på 
banen igen, modstanderen 
hed denne gang Brøndby, som 

Eliteholdet

skulle have samme behand-
ling som Ishøj den foregåen-
de dag. Alt gik efter planen. 
1. Drive ned af fairwayen og 
alle var klar på endnu en sejr.
 Da spillerne runder de 
første 9, var stillingen meget 
lige, et par bolde oppe og et par nede men vigtigst af alt humø-
ret var det, det der smittede af på os medhjælpere. Desværre 
varede vores ”held” ikke ved og de bolde som dagen før havde 
taget hul kanten, og faldet i, blev i dag oppe. Brøndby fik lige 
så stille overtaget og ved vejs ende havde Greve Golfklub tabt 
knebent 2-12. Jeg sagde knebent, for med til historien hører at 2 
bolde gik hjem, 2 blev afgjort på 17 og en på 16. Vi kunne ligeså 
godt have haft heldet med os denne dag. 
 Lyspunktet søndag, må udover at Martin slog Brøndbys 
hidtil ubesejrede Pro, være at holdet efterhånden var ved at 
blive rigtig godt sammentømret, hvilket lover godt for rasten af 
kampene.
 Weekenden den 19 – 20. maj var af DGU fastsat til de næste 
spillerunder, men allerede da vores program blev offentliggjort 
sidste vinter, havde vi fået flyttet lørdagskampen mod Brøndby 
til en senere dato, så vi lørdag kunne være på Bornholm og 
prøvespille banen. Ud over at vi skulle spille i Nexø, blandt 
alverdens klipper (dog i en meget smuk natur) var det også vores 
første udekamp. Og med smutteren fra Brøndby kampen var der 
ikke råd til flere af dem, hvis vi skulle gøre os forhåbninger om 
at rykke op i 3. Division.
 Kampen på Bornholm blev vores hidtil tætteste match, alle 
spillere nåede at komme helt frem til de sidste 3 huller før kam-
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pene fik en afgørelse, og heldigvis blev det med Greve Golfklub 
som sejrherrer med 4 – 10
 Vores udsatte kamp mod Brøndby var blevet programsat til 
lørdag den 9. juli, og vejret viste sig fra sin bedste side. Solen 
skinnede fra en skyfri himmel, hvilket satte store krav til spiller-
nes væskedepoter. Ud over holdet havde Peter Hansen valgt at 
ligge vejen forbi Brøndby Golfklubs baner for at give holdet sin 
støtte. Matcherne bølgede frem tilbage men ligesom da Brøndby 
gæstede vores hjemmebane var det ligesom at heldet ikke rigtig 
var på vores side og lige så stille havde Brøndby fået et forspring 
som vi aldrig hentede.  Kampen endte 13 – 1 vores største 
nederlag til dato var i hus. Holdet har bedt mig om at sige 1000 
tak til Peter for støtten.
 Set over 2 kampe må vi erkende at Brøndby var en bedre 
modstander, som helt klart vil være den rigtige vinder af Pulje 4 
i Danmarksserien.
 Lad os være realistiske og sige at oprykningen til 3 division 
glippede den lørdag i Brøndby.  Men bliver vi 2’er i puljen 
rykker vi i 4. Division og oprykning første år, må vel betegnes 
som en godkendt præstation. Alle venter vi bare på de 2 sidste 
kampe, en hjemme mod Nexø og en ude mod Ishøj…. Med 
andre ord: Vi kan selv afgøre det.

Jan Petersen
Stillingen i Danmarksturneringen den 28. juni 2007

 Hold Kampe Vundet Delte Tabte Point 

 Brøndby 4 4 0 4 8

 Greve 4 2 0 2 4

 Nexø 4 2 0 2 4

 Ishøj 4 0 0 3 0

Eliteholdet

Servicemeddelse fra DGU

For fire år siden så Dansk Golf Unions 
hjemmeside www.DGU.org dagens lys. Med hjemmesiden fik 
brugerne mulighed for at oprette en profil, så de kunne deltage 
i debatter, grupper og en lang række andre ting. Brugerne på 
siden bestemmer selv hvad deres brugernavn og password skal 
være.
 Et års tid senere blev DGU-basen etableret. Den indeholder 
en lang række stamdata på alle medlemmer i de danske golf-
klubber - navn, handicap, adresse og lignende. Dermed blev 
det muligt for alle spillere at gå på nettet for at tjekke deres 
handicap og bestille starttider. Det sker ved at indtaste klub- og 
medlemsnummer samt en fire-cifret pinkode.
 For at lette hverdagen for de danske golfspillere, har vi nu 
valgt at slå de to log-ind sammen til et. Fra 10. juli forsvinder 
brugernavn og password på DGU.org. I stedet skal brugerne 
bruge deres klub- og medlemsnummer samt pinkode.
 I en overgangsfase vil der naturligvis være brugere, som ikke 
kan huske deres pinkode. I DGU’s sekretariat vil vi gøre vores 
bedste for at hjælpe dem, ligesom vi håber personalet i klub-
berne, vil være behjælpelige.
 Læs mere om hvordan man får oplyst en glemt pinkode på 
www.dgu.org/playerslounge/dgu-kortogpinkode/glemtpinkode 

Dansk Golf Union
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Herreklubben ’Greverne’ informerer ...

Turen til Sorø Golfbane tirsdag d. 15. maj
Som altid, når Greverne er på tur, så var vi også denne gang be-
gunstiget af et helt vidunderligt vejr.
 Det hører (vist desværre) til sjældenhederne, at der ikke er en 
enkelt eller to, som glemmer helt at ”dukke op” eller melde fra til 
et arrangement af denne art.... men ikke hos Greverne, hvor alle 
mødte op og alting derfor kunne forløb planmæssigt. Stor ros til 
alle...!
 Vi var 7 x 3-bolde, som med højt humør, masser af sol og ikke 
mindst vind i håret blev blæst i øst og vest på super gode fairways 
(når vi altså kom der) og ondulerede greens (hvis vi altså ikke al-
lerede havde samlet op).
 Sorø Golfbane er en meget smuk, meget kuperet og ikke 
mindst meget udfordrende bane, hvilket også meget tydeligt frem-
gik af de indleverede scores. Det blev ikke til nogen nedskrivnin-
ger blandt de 21 ”Grever”, som havde valgt at tage med til Sorø.
 Der var også udbredt enighed om, at der ikke var nogen grund 
til at offentliggøre scores. Så det gør vi naturligvis ikke...!
 På terrassen efter matchen bød Herreklubben på en genstand 
og mange valgte også at spise en ”let” frokost. Puha da, hvor det 
mætter dejligt med sådan en Club Sandwich efter en runde.
Vi var mange, som ved denne lejlighed fantaserede om et klubhus 
m/ restaurant i Greve Golfklub. Forhåbentlig har det ikke lange 
udsigter...!
 Efter turen var det en hel befrielse, at komme hjem til vores 
egen ”flade” bane. Det var der i hvert fald enighed om i bilen, da 
vi badet i solskin returnerede til Greve Golfklub.

Resultatet af matchen
Præmie overrækkelsen foregik i nogenlunde god ro og orden, 

selv om der blev ”hvisket” lidt i krogene, da Matchlederen (For-
manden) kunne lade sig selv hylde, som vinder af A-rækken.

Tættest på hul
Sorø har hele 5 stk. Par3 huller og vi havde naturligvis tættest på 
hul på alle 5. Der kunne dog ikke kåres en vinder på Hul 2, da 
det ikke var lykkedes nogen at ramme green...?
Præmien for tættest på hul var 3 golfbolde.
Hul   7 Jørgen Gotfredsen   5,0 meter
Hul 12 Rhod Søndergaard 11,0 meter
Hul 14 Klaus Hemp   15,5 meter
Hul 18 Rhod Søndergaard 18,0 meter

Individuel match
Matchen blev spillet som stableford i en A- og B-række, delt lige 
over efter hcp på de deltagende.
Præmierne for 1.- 2.- og 3. pladsen var hhv. golfhandske, 2 flasker 
vin (EDC), 3 bolde.
A-rækken	 	 	 	 	 	 	 B-rækken 
1. plads Klaus Hemp   1. plads Kim S. Bekke
2. plads Finn Sørensen  2. plads Mogens Kristiansen
3. plads Rhod Søndergaard 3. plads Ole Hasselstrøm

Hold match
Holdets point beregnes ud fra de 2 bedste scores pr. hul. Dårlig-
ste score regnes altså ikke med.
Præmierne for 1.- 2.- og 3. pladsen var hhv. golfhandske, 1 flaske vin 
(EDC), 3 bolde.
Nr. 1. HOLD 2 Claus Voglhofer, Kim S. Bekke, Leo Jessen
Nr. 2. HOLD 4 Rhod Søndergaard, Mogens Kristiansen,     
     Johnny Villumsen
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Nr. 3. 2 hold deler... 
 HOLD 3 Finn B. Sørensen, Finn Hansen, Jørgen Godfredsen
 HOLD 5 Orla Lindberg-Poulsen, Michael Horup, Vagn S. Hansen

Kommende tur til Sverige d. 7.-8. september (fre-
dag-lørdag)
Turen går til 2 af de allerbedste golfbaner i det sydlige Sverige, 
under 2 timers kørsel hjemmefra.
 Örkelljunga Golfklub fredag d. 7. september
 Vi kører i egne biler fra Greve Golfklub fredag morgen til 
Örkelljunga Golfklub, som i 1992 blev kåret til årets golfklub i 
Sverige. Banen er en rigtig svensk skovbane anlagt i et let kupe-
ret terræn og med en del vand i spil.
 Efter en god frokost og diverse humoristiske kommentarer 
til rundens ”bedste” slag, kører vi en kort tur på blot 20 min. til 
Perstorp og indkvarterer os på Hotel og Vandrerhjemmet, som 
ligger meget tæt på Perstorp Golfklub, hvor vi skal spille om 
lørdagen.
 Perstorp Golfklub lørdag d. 8. september
Banen i Perstorp er en rigtig charmerende parkbane med et 
udfordrende hul forløb og hurtige greens.
 Efter runden spiser vi frokost i solen på terrassen og kårer 
turens vindere, inden vi returnerer til DK.
 Prisen for hele turen inkl. greenfee, indkvartering og forplej-
ning (exkl. drikkevarer) forventes at blive ca. 1.500,- Dkr.
Tilmelding til turen vil snart kunne foretages i Golfbox.

Løbende turnering
Vi har i sæsonens løbende turnering 18 tællende Tirsdagsmat-
cher, hvoraf vi ved udgangen af juni måned har afviklet de 8.
Alt er endnu åbent i A-rækken, hvor der blot er 7,5 point i for-
skel mellem nr. 1 og 10.

 I B-rækken er det til gengæld lykkedes for én spiller, at få et 
rimeligt hul ned til de nærmeste. Men vi er som sagt endnu ikke 
midtvejs i turneringen og meget kan nå at ændrer sig.
A-rækken Navn      Points
Nr. 1   Hans Warming   19,5
Nr. 2   Brian Nielsen    19,5
Nr. 3   René Jørgensen   17,5
   B-rækken Navn      Points
   Nr. 1   Mogens Kristiansen  28,5
   Nr. 2   Johnny Villumsen  19,5
   Nr. 3   Carsten Dannegaard 18,0

Tættest på hul
Der er præmie for tættest på hul8 og hul14 v/ alle vore Tirsdags-
matcher.
 Det blev v/ Månedsafslutningen d. 29/5 besluttet, at der ikke 
fremover vil være udlagt flag og lister på hul8 og hul14 (selv 
sagt for at lette ”arbejdet”).
 Vi skal altså fremover selv noterer afstanden til hullet 
på scorekortet.
 Bemærk, at flag-pinden er 2 meter.

Rating af banen
Det forventes, at banen vil blive ratet på ny, når den har om-
kring 2 år ”på bagen”.
 I den sammenhæng håber vi naturligvis, at der også vil blive 
”skelet” til vores omfattende statistiske materiale.
Vi har i Herreklubben indtil videre registreret 499 runder, hhv. 
243 i sæsonen 2006 og 256 i indeværende sæson. Alle runder er 
registreret hul for hul, hvorfor vi på hjemmesiden kan komme 
med vores mere ”realistiske” bud på den kommende rating af 
banen.

Herreklubben ’Greverne’ informerer ...
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Dameklubben afholdte Pink Cup d. 27. juni.
Et stort arrangement var ved at drukne i regn, da matchen skulle
afholdes. Andre baner på Sjælland var lukkede, men for den 
gode sags skyld, startede de tilmeldte damer på deres 18 hullers 
tur.
 Formålet var at samle penge ind til mere forskning, oplys-
ning og patientstøtte til brystkræftramte og deres pårørende.
 Vi afholdte puttekonkurrence, lotteri, spil på deltagende 
damer af herrerne, auktion over kunstværk fra Kræftens Bekæm-
pelse samt det forhøjede matchfee på kr. 150 pr. deltager.
 Våde og forfrosne kom damerne efterhånden ind, hvor den 
store omklædning kunne gå i gang, før vi gik ombord i pasta og 

kyllingesa-
laten  som 
var leveret 
fra Cafe 
Under Uret 
– sponseret 
af dameklub-
bens kasse.

 Vi spillede i 
række A og 
B, hvor der 
var præmier 
til 1., 2 og 3. 
pladserne.  
Vinderen 

i række A 
blev Dorthe 
Berthelsen 
og i række B 
blev det Vicki 
Hansen. 
 Ina Tech 
vandt putte-
konkurrencen
 Lene Kri-
stiansen vandt 
længste drive 
på hul 9
 Mari-
anne Pedersen 
vandt tættest på hul 3
 Alle aktivitererne resulterede i at vi fik indsamlet kr. 8.266 
som er sendt af sted til Kræftens Bekæmpelse.
 Vi håber på, at vi er mellem de 20 klubber som har samlet 
flest penge ind pr. deltager, så vi har kvalificeret os til landsfina-
len d. 21 september 2007 hvor vores vindere i række A og B kan 
deltage. 
 Tak til Greve Golf Centers administration som har delta-
get aktivt ved salg af lotteri og tørklæder til dette formål, samt 
Gigga Hvarre med gode ideer til arrangementet.

Marianne Schack Roslev



Per Borup Design
Dameklubben havde d. 30. maj Per Borup Design Golf Match 
med flotte præmier sponseret af firmaet. Designeren Karin 
Borup viste den super flotte kollektionen frem sammen med 
guldsmed Carsten Petersen fra Greve Midtby Center. Masser af 
gode sager for øjne og pengepungen.
 Vi spillede i tre rækker med flotte 1. præmier i alle rækker 
bestående af ørestikker med 2 par perler af en værdi af kr. 1.750, 
derudover havde vi 2. præmier bestående af ferskvandsperle-
kæde af en værdi af kr. 750.
 Tættest på hul 3 og længste drive på hul 9 blev ligeledes 
sponseret med ferskvandsperlekæder.
 Alle 29 deltagere fik udleveret en lille pose med produkt 
oversigt på smykkekollektionen samt en golfbold. Aftenen slut-
tede med buffet og vin i teltet.
 Tak for en rigtig hyggelig aften samt godt og livligt selskab. 
Der var stor tilslutning til, at arrangementet skulle gentages i 
2008.

Marianne Schack Roslev
Formand for dameklubben Golf Grevinderne

Turneringsudvalget i Greve Golfklub afholder jævnligt hen-
over sæsonen et antal turneringer for klubbens medlemmer. At 
deltage i en turnering er for mange klub-golfere en god måde for 
at prøve at spille med andre medlemmer end den/dem man ofte 
går sin ugentlige runde med. Ligeledes er turneringer næsten 
altid ’tællende’ d.v.s. at man kan ’risikere’ at blive skrevet op i 
hcp. hvis man ikke spiller op til det man kalder ’neutral zone’. 
Dette, plus udsigten til flotte præmier, er med til at man kon-
centrerer sig en ekstra gang, og at nervøsiteten måske melder 
sig på uheldige tidspunkter. For at få de bedste betingelser til 
afvikling af turneringer sørger greenkeeperne altid for at banen 
er sat rigtig godt op, fintrimmet og i tip-top stand. Dette er 
også grunden til at banen altid er lukket i et antal timer før en 
turnering.
 Der har ved nogle turneringer i år, senest ved Sct. Hans 
Turneringen, været medlemmer, også green-fee gæster, som 
ikke har overholdt/accepteret denne banelukning. Det er meget 
ærgerligt at, specielt vores egne medlemmer, ikke respekterer de 
regler for banelukning der gælder ved turneringer. Turnerings-
udvalget gør en stor indsats for at gøre turneringerne så spæn-
dende og attraktive for klubbens medlemmer som muligt, og 
det er beskæmmende at turneringsledelsen gentagne gange skal 
stå og diskutere med spillere som mener at de har ret til at omgå 
banelukningen. I nogle tilfælde hævder spillerne at de har fået 
lov af sekretariatet til at omgå reglerne. Dette er på ingen måde 
acceptabelt, og vi må kraftigt opfordre sekretariatet til ikke at 
udstede denne slags ubegrundede tilladelser. 
 Vi vil i Greve Golfklub gerne arbejde for at give vores med-
lemmer de bedste betingelser for at spille golf, samtidig med at 

Turneringer i Greve Golfklub

vi gerne vil give vores gæster den bedst mulige oplevelse når de 
besøger vores dejlige bane.  
 Men for at kunne gøre dette må vi altså overholde de få 
simple regler som gælder for medlemmer, green-fee gæster, klub 
og center.

Bestyrelsen



Så er sæsonen 2007 kommet rigtig godt i gang – også i Junioraf-
delingen. Det er skønt, at se en del nye junioransigter på vores 
golfanlæg. I Juniorudvalget har vi hen over vinteren planlagt en 
række aktiviteter for juniorer i Greve Golfklub. Vi har nu gjort 
en midtvejsstatus på vores aktiviteter i 2007. 

Træningsaktivitet
I sæsonen 2006 havde vi seks træningshold, som alle var rigtig 
godt besat. Så meget at vi for sæsonen 2007 besluttede, at da vi 
nu er næsten 100 medlemmer i Juniorafdelingen, så skulle vi 
have lidt flere træningstimer, så ikke holdene var overbookede 
hver gang.
 Det betyder, at vi i sæso-
nen 2007 nu har 8 trænings-
hold, hvor vi har inddelt 
holdene efter kvalifikation, 
alder og bopæl, for på denne 
måde at gøre det muligt for 
så mange som overhovedet 
muligt at deltage i træningen.
 Vi må nu halvvejs gen-
nem sæsonen 2007 konsta-
tere, at deltagelsen på de 
forskellige hold er meget 
svingende. Vi har et par hold, 
hvor næsten alle deltager 
hver gang og så har vi des-
værre en del hold, hvor delta-
gelsen ligger på 3 - 5 spillere 
(holdene er sat til 10 spillere).

Juniorafdelingen

 Konsekvensen af at der ikke er fuld deltagelse på alle holde-
ne, kan blive at vi må reducere antallet af træningshold i sidste 
halvdel af sæsonen. Da vi ikke har uanede ressourcer, kan det 
være nødvendigt at samle 2 – 4 hold i resten sæsonen.
 Vi håber dette kan være en opfordring til jer juniorer om, 
at komme til træning. I får for et beskedent kontingent 1 times 
ugentlig træning, frie bolde på driving range, muligheder for 
at deltage i diverse klubturneringer for juniorer og meget mere. 
Brug nu dette gode tilbud. 
Sommerferietræningen starter i uge 26 – her vil der kun være 
træning 1 time om ugen, hvor alle der lyst kan deltage. Ugedag 
og tidspunkt sættes på junioraktivitetskalenderen, så snart vi 
kender disse oplysninger.

Juniormatcher
I klubben har vi i skrivende stund gennemført 3 juniormatcher. 
 Disse matcher kan spilles af alle juniorer i Greve Golfklub, 
som har DGU kort og registreret handicap, eller har bestået de-
res regelprøve og slagprøve. Det betyder, at der rent faktisk kan 
deltage op til 40 spillere i disse turneringer. Vi deler matcher op 
i A, B og C rækker efter antallet af deltagere og deres kvalifikatio-
ner. På denne måde kan alle spille med om de flotte præmier.
 Der ligger en del udvalgsarbejde i, at arrangere disse turne-
ringer, hvilket vi gør med glæde. Men glæden fra Juniorudvalget 
ville være meget større, hvis vi kunne blive mere end de 9 – 12 
deltagere vi har været hidtil.
 Så derfor endnu en opfordring til dig om, at tilmelde dig til 
disse turneringer. Omkring 1. juni sendte vi en vejledning ud til 
alle juniorer, om hvordan man tilmelder sig disse turneringer i 
golfbox.dk.



 De blive alene lavet for, at I kan komme ud og spille lidt på 
banen sammen med jeres klubkammerater.

Turneringsdeltagelse
For 2007 har vi tilmeldt to hold til Thomas Bjørn Cup 2007 og 
fire spillere til JDT Tour 2007. Deres deltagelse er gået rigtigt 
godt. 
 Vores TBC hold i B rækken har efter 5 ud af 6 kampe allerede 
sikret sig puljesejren og er nu klar til anden runde i turneringen. 
Dette er meget flot, taget i betragtning, at de er oppe i mode 
etablerede klubber som Søllerød, Hedeland og Copenhagen Golf 
Club.
 Vores TBC hold i C rækken har haft en noget svære start. De 
har endnu deres første sejr til gode, men med en stærk sejrsvilje 
og indsats, skal den nok komme.
 I JDT Touren 2007 har vi 4 spillere med. 3 spillere U15 ræk-
ken og enkelt i U18.  Efter første turnering på en svær bane i 
Vestlolland, var placeringerne i U15 en 52, 62 og 66 plads. Og i 
U18 blev vi nr. 26 – en flot placering til Patrick S. Larsen. 
 2. match i Hedeland blev desværre afbrudt/stoppet på grund 
af umådelig meget regn. Så truppen glæder sig til 3. match se-
nere på sommeren.

Pigeholdet
Som nyt tiltag har vi i år lavet specielle aktiviteter for pigerne. 
Det gør vi for at for at understøtte DGU´s vision om at få en 
større andel af junior pigespillere. Sidst år observerede vi, at 
pigerne ikke var så gode til at finde sammen, de havde ikke mod 
til deltage i turneringerne, og de tabte interessen for spillet.
 I år har vi samlet alle de aktive pigespillere på et hold, for at 
styrke det sociale sammenhold. Derudover har vi startet projekt 

”Golftante”. Det består dels i, at Anne-Mette kommer og snak-
ker med piger hver lørdag efter træning, og dels har juniorudval-
get lavet aftale med øvede damer fra Dameklubben, om at de går 
fadder med pigerne, når de skal ud og spille på par 3-banen.  
 Vi kan se, at vi er på rette vej, for vi får mange positive 
tilkendegivelser fra pigeforældrene, pigerne har ofte veninder 
med til træning, og Emma og Mathilde har allerede opnået fine 
resultater ved en af forsommerens juniorturneringer. Der er 
masser af potentiale i pigespillerne, så dem skal I nok komme til 
at høre mere til de kommende år. Vores foreløbige mål er at slå 
drengene i Thomas Bjørn Short Game Test.

Sommer Camp 2007
I 2007 bliver årets 
sommer camp for 
juniorer afholdt 
den 10. – 11. 
august på klub-
bens golfanlæg, 
hvor Kim har givet 
tilladelse til, at vi 
igen i år slår telte 
op i haven og hyg-
ger os med grillen 
og en massegolf. 
Når I læser denne 
artikel  har vi nok 
udsendt invitationen til sommer campen. 
 – så husk at tilmelde dig - vi har kun plads til 100…
Kan I huske hvor sjovt vi havde det?

Juniorafdelingen



Sponsor til Juniorafdelingen
Juniorafdelingen i Greve Golfklub er så heldige, at have deres 
egen sponsor, som har bidraget økonomisk til Juniorafdelingens 
arbejde med de unge mennesker.  I 2007 er der indgået en aftale 
med sponsor om et tøjsponsorat og en Sponsor match.
 Vi har netop afholdt sponsor matchen, 

Junior Cup 2007 – ZenIT Consult 
Vi havde en fantastisk 
dag, hvor der blev 
dystet om meget flotte 
præmier fra ZenIT. 
 Klubbens turnerings-
spillere havde natur-
ligvis deres nye lyseblå 
sponsor tøj på til tur-
neringen. De er i øvrigt 
vældigt godt tilfredse 
med det lækre tøj.
  Til klubbens øvrige 
juniorer, har vi også fået 
leveret en masse lækre 
hvide polo trøjer, som 
vi sælger til den uhørt 
lave pris på kr. 50,- pr. 
polo. Kontakt Junior-
udvalget hvis du er 
interesseret.

  Alle indtægter fra salget af disse trøjer, går naturligvis til 
arbejdet med Juniorafdelingen, så vi alle kan få en meget bedre 
Juniorafdeling.

Puslingegolf
På opfordring fra flere forældre, har vi i 2007 arrangeret 6 gange 
puslingegolf i klubben. Der er tale om aktiviteter for de mind-
ste medlemmer i aldrene 3 – 6 år. Første gang puslingegolf blev 
afholdt den 10. juni på plænen ved parkeringspladsen. Desværre 
var deltagelsen til at overse, da kun Flemming fra bestyrelsen 
var der med sin søn.
 Næste arrangement var den 24. juni, hvor kun Katja Due 
dukkede op med sin mor. Og Katja ville hellere spille med de 
rigtige golfkøller og jern, så hun skal nu til at træne med pige-
holdet om søndagen.
 De næste arrangementer var planlagt til den 8. juli, 22. juli, 
3. august og 19. august. Men Juniorudvalget har valgt at annul-
lere disse seancer, grundet den manglende tilslutning omkring 
aktiviteten.
 Såfremt der nu er forældre der ønsker at genoptage disse pus-
lingeaktiviteter, skal de være meget velkommen til at kontakte 
Juniorudvalget, hvor der kan træffes aftale om at låne det dyrt 
indkøbte puslinge udstyr.

Juniorafdelingen

Her ses turneringsleder Anne-Mette sammen 
med sponsor, Bjarne Thorsen fra ZenIT.



Regel- og etikette undervisning og slagprøve
Den 17. juni havde vi en herlig dag med teoriundervisning og 
regelprøve. Her havde 10 juniorer tilmeldt sig undervisningen 
og gennemførte med stor interesse både undervisning og prø-
ven. Alle bestod prøven uden fejl – det var superflot. Tillykke til 
alle.
 Weekenden inden havde vi 3 juniorer til slagprøve. Junior-
udvalget har sammen med René vores PRO-træner udarbejdet 
en lille slagprøve til vores juniorspillere. Det er aftalt med René, 
at vi fra Juniorudvalget kan gennemføre disse prøver med de ju-
niorer, som mener, der er i stand til at gennemføre en slagprøve. 
Det er nok en god idé, at spørge René om han mener I er klar til 
prøven, inden I kontakter en fra Juniorudvalget for at gennem-
føre prøven.
 Det er altid rart at se ”nyudklækkede” juniorer spille ude på 
banen. 

Opførsel på banen
Når vi nu taler om juniorer på golfbanen, skal vi også lige bringe 
en opfordring til vores juniorspillere, der nu har opnået adgang 
til at spille på den store bane – uden at skulle følges med en 
voksen.
 Da vi havde regel- og etiketteundervisning, brugte vi en del 
tid på at tale om etiketteregler – altså hvordan man opfører sig 
på banen, hjælper og tager hensyn til andre, og ikke mindst 
hvordan man passer på vores flotte bane. 
 Vi har desværre haft et par episoder, hvor ”nogen” havde 
glemt dette afsnit i undervisningen.
 Det er i øvrigt ikke tilladt at cykle ind over banen på den 
”gangsti”, der går fra Tinggårdsvej til klubhuset. Cyklen SKAL 
trækkes. 

Juniorafdelingen

 Vi skal derfor bede alle juniorer om at respektere de regler 
der nu engang gælder for golfsporten og vores bane og klub. 
Vi vil meget nødigt komme i en situation, hvor vi må bede en 
junior blive væk fra banen på grund af dårlig opførsel.

Juniorudvalget orienterer
Endnu en gang skal vi gøre opmærksom på, at alle informatio-
ner fra Juniorafdelingen r tilgængelige på klubbens hjemmeside, 
under Juniorafdelingen.  
 Vi sender ligeledes alle relevante informationer ud til mail 
adresser der er registreret i golfbox.dk, hvorfor vi skal bede jer 
sikre, at I har de rigtige mailadresser stående her og at I læser 
posten ind i mellem. 
 Hvis I har ris eller ros til Juniorudvalget skal I være meget 
velkomne til at skrive til os på kloecker@mobilixnet.dk, så skal 
vi nok prøve at gøre juniorarbejdet endnu bedre fremover.
Fortsat god sommer og golfsæson til alle.



Kampagnen består i:

• Du finder nye medlemmer til Greve Golfklub.
• Vi betaler dig et gavekort på 500 kr. til Proshoppen for    
hvert nyt medlem.

Har du venner, bekendte, familie eller arbejdskolleger, der over-
vejer at melde sig ind i Greve Golfklub, er kampagnen en god 
anledning.
 Members-to-members-kampagnen løber fra den 1. august 
2007 til den 31. december 2007 eller før.
 For at få gavekortet skal det nye medlem have medlemska-
tegorien: senior eller hverdagsmedlem. Antallet af kommende 
medlemmer, du finder, bestemmer du selv.
 Inden indmeldelse af det kommende medlem, skal vi have 
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 2007 for at deltage i kampagnen.
 Nuværende prøvemedlemmer kan også deltage. Nuværende 
prøvemedlemmer, der bliver faste medlemmer i løbet af somme-
ren kan ikke modtage gavekort. 
 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 gunsti-
gere situation end allerede indmeldte medlemmer.
 Når det nye medlem er registreret som fuldgyldigt medlem af 
Greve Golfklub, dvs. når vedkommende har betalt spillercertifi-
kat og kontingent, sender vi gavekortet til dig.

Members-to-members-kampagne

Hvordan gør jeg:
1. Kender du en person, der gerne vil indmeldes i Greve    
 Golfklub, kontakter du Greve Golf Center, Sekretariatet. 
 I Sekretariatet noteres dit navn og medlemsnummer samt  
 navn på det kommende medlem. (dette skal ske, for at   
 opnå gave)
2.  Det kommende medlem registrerer herefter sin indmel-  
 delse 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 og Lone Severinsen




