
Klubblad  I  Årgang 2  I  nr. 4
       november 2007



Sekretær
Flemming S. Nielsen
 flemming@fjs.dk

Best.medlem
Anker Kronbach

 

Best.medlem
Finn B. Sørensen

Best.medlem
Per Larsen

2 - Greve Golfklub

Formand 
Allan B. Corfitsen
 allan@acpc.dk

 

Næstformand
Klaus Hemp
 hemp@privat.dk

Kasserer
Hans Chr. Warming

Greve Golfklub
Karlslunde Centervej 45
2690 Karlslunde

info@grevegolfklub.dk
http://www.grevegolfklub.dk

Redaktion
• Flemming S. Nielsen
 flemming@fjs.dk

Næste klubblad udkommer ultimo januar 2008. 
Deadline primo januar 2008.

Formandens Golfhul

Så er sommeren forbi, og vi kan se tilbage 
på en fantastisk sæson. Særligt vil jeg 
fremhæve vores bane, som bliver rost af 
alle vores gæster. Så jeg er sikker på, at 
jo flere der får kendskab til vores bane, 
jo flere vil også ønske at blive medlem af 
Greve Golfklub.
 De sidste turneringer er ved at være 
afviklet, Herreklubben har fundet en 
vinder, juniorernes sommer camp er 
velgennemført, og ej at forglemme, at vi 
endelig har fået den første at vores egne 
medlemmer, der har lavet hole-in-one på 
vores bane,

 stort tillykke til Gigga
skal lyde herfra.
 Der er taget rigtig mange initiativer 
til forskellige aktiviteter, og over vinteren 
kan vi alle se frem til mange spændende 
”indoor” aktiviteter, du kan læse mere 
om dette inde i bladet. Og jeg vil da ikke 
glemme at nævne seniorerne, der jo 
samles hver torsdag til golf og hygge. Det 
ser ud til at alle rigtig nyder fællesska-
bet – også selvom der ikke er tale om en 
”klub” 
 Gennemførelsen af klubudviklingsda-
gen mener jeg var et godt og meget vigtig 
skridt, idet det nu er tid til at se lidt læn-
gere ind i fremtiden. Hvilke visioner vil 

vi have for Greve Golfklub? Og hvordan 
kommer vi i mål? Resultatet fra dagen 
kan i se på hjemmesiden, og vi vil kon-
kret arbejde videre med alle forslagene 
29. november, hvor alle udvalg samles.
 En klub med mange gode aktiviteter 
for alle, velgennemførte turneringer og 
socialt liv, kræver en meget meget stor 
indsats, og det vil ikke lykkedes, hvis det 
er de samme få medlemmer, der skal løfte 
dette. Der er brug for at mange bidrager 
til at nå målet om, at vi er en klub, der 
opfattes som noget særligt. Derfor vil jeg 
opfordre alle, der kan bidrage – stort som 
småt – at melde sin interesse til udval-
gene – PÅ forhånd tak!

Allan B. Corfitsen
Formand Greve Golfklub
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Natgolf:
Fredag aften 3 august blev en helt speciel aften for klubben.
Turneringsudvalget arangerede sammen med Greve Golfcenter 
en grill-aften efterfulgt af natgolf.
 30 glade og forventningsfulde spillere havde tilmeldt sig 
arangementet, og der blev grillet og spist til den store guldme-
dalje! Et enkelt glas rødvin blev også observeret!!!!
 Kl.: 22:00 var der så gunstart på 8 huller mens mørket 
sænkede sig over banen og månen stod op i den klare nat. De 
eneste lys var myggelys på teestederne og flouroserende lys på 
flagstængerne.
 Som observatør kunne man høre latter og småsnakkerier og 
høje sejrsråb ude på banen når det gik rigtig godt, og der kunne 
observeres selvlysende bolde flyve rundt på må og få!
 Der var virkelig højt humør hele vejen rundt, og da spillerne 
hen ad kl. 01:00 var færdige, kom den samme kommentar fra 
flere spillere: ”Det må vi prøve igen – og gerne med 18 huller!”

Sponsorturneringen:
Den planlagte sponsorturnering 7. juli regnede væk mens banen 
var dækket af vand og 1. huls green var blevet til en ø-green 
uden adgangsveje! Selv vejen til klubhuset stod under 1 m vand!
Nu havde vi desværre kun en enkelt sponsor, vi måtte skuffe 
med en aflyst turnering, men det lykkedes at gennemføre tur-
neringen som en almindelig klubturnering søndag 5. august i 
stedet.
 Her var vejret igen med os, og det blev en vellykket turne-
ring efterfulgt af en velbesøgt frokost buffet for alle deltagere.
A-rækken blev vundet af vores dygtige junior spiller Andreas 
Lillevang Bech, der spillede helt forrygende godt. Det var kun et 

Turneringsudvalget

helt mislykket drive på hul 15 der forhindrede Andreas i at sætte 
ny banerekord!
 2. pladsen gik til en ligeledes velspillende Nicholas Højer-
Nielsen mens Brian Andreasen fik en 3. plads.
 B-rækken blev vundet af Karsten Nielsen med Ernst Binderup 
og Pawel Poleszczuk på de næste pladser.
 I C-rækken blev Klaus Pedersen vinder med Peter Roslev og 
Ina Tech som no. 2 og 3.
 D-rækken blev vundet af Gerda Merete Schmidt med Mi-
chael Svendsen og Kit Lisel Dalager på de følgende pladser.

Klubmesterskaberne 25-26 august:
DE INDIVIDUELLE KLUBMESTERE 2007 BLEV FUNDET.
Fra Turneringsledelsens side skal der lyde en stor takt til alle 
spillere, tilskuere, medhjælpere samt bane personale for en 
super weekend med masser af ”god” golf. Spillet svingede godt 
nok lidt, vejret drillede, men en ting er sikkert, banen skinnede, 
flere spillere kom i alvorlige problemer med de ”alt” for hurtige 
greens, de tæt klippede fairways og de stenhårde bunkere,  indtil 
spillet var tilpasset banens opsætning.  
 Turneringen var sat op sådan, at der skulle spilles 3 runder 
for herrerne inden  mesteren i hver række kunne kåres, der blev 
spillet 36 huller lørdag og 18 huller søndag. Damerne spillede 2 
runder: 18 huller lørdag og 18 huller søndag.
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Resultater:
Herrer:
1. Nicholas Højer Nielsen med en  
 samlet score på 240 slag (24 slag  
 over banens par)
2.  Søren Christensen med en samlet  
 score på 259 slag (43 slag over  
 banens par) 
3.  Thomas Christensen med en   
 samlet score på 260 slag (44 slag  
 over banens par)
Herre mid-age:
1.  Klaus Hemp med en samlet score  
 på 260 slag (44 slag over banens  
 par)
2.  John Rem Hendriksen med en  
 samlet score på 277 slag (61 Slag  
 over banens par)
3.  Henning Kløcker med en samlet  
 score på 294 slag (78 slag over  
 banens par)
Herre Senior:
1.  Finn Behrendt Sørensen med en  
 samlet score på 309 slag (93 slag  
 over banens par) 
Ingen andre gennemførte de tre runder!
Junior:
1.  Andreas Lillevang Bech med en  
 samlet score på 272 slag (56 slag  
 over banens par)
2.  Jacob Due med en samlet score på  
 280 slag ( 64 slag over banens par)
3.  Simon Kløcker  med en samlet  
 score på 294 (78 slag over banens  
 par)
Damer:
1.  Anni Hemp med en samlet score  
 på 202 slag ( 58 slag over banens  
 par ) 

2.  Gigga Hvarre med en samlet score   
 på 222 slag (78 slag over banens par)
3.  Helle Ingholt med en samlet scorre  
 på 270 slag (126 slag over banens   
 par) 
Et Stort tillykke til alle vinderne, skal 
det lyde fra turneringsledelsen. De 8 
bedste Herre og de 3 bedste Damer uan-
set række, inviteredes til at deltage i  
Hulspils-turneringen den efterfølgende 
weekend, hvor den endelige klubmester 
for alle rækker skal findes.
De resterende pladser kan ses under 
klubmesterskabet på Golfbox.

 Til trods for flere garantier 
og optimistiske bud fra flere 
forskellige spillere blev den nu 
over ét år gamle banerekord ikke 
slået, Peters runde på 78 slag fra 
18 august 2006 står stadig listet 
som den bedste runde til dato, 
slået fra den hvide bag tee. Vi 
ser frem til at den bliver slået!

Turneringsudvalget

1. - 2. september:
DE TO KLUBMESTRE BLEV KÅRET
Kvartfinaler og Semifinaler blev afviklet lørdag mens finaler og 
kampen om ¾ pladsen blev afviklet om søndagen.
 Kvartfinalerne startede med en stor overraskelse da Thomas 
Nielsen besejrede Herrernes slagspilsvinder Nicholas Højer-Niel-
sen med 2/1 efter godt og konstant spil.

De øvrige kvartfinalesejre var:
Klaus Hemp over Claus Voglhofer med 5/4
Martin Børre Clausen over Thomas Christensen med 3/2 samt
Søren Christensen over Thomas Koed med 4/3
Semifinalerne Lørdag eftermiddag havde følgende resultater:
Klaus Hemp over Thomas Nielsen med 1/0 og
Søren Christensen over Martin Børre Clausen med 1/0
Hos Damerne stillede kun Anni Hemp og Gigga Hvarre op til 
hulspilsfinalen med det resultat, at Anni Hemp vandt over 
Gigga med 6/5

Søndagens finale om klubmesterskabet blev vundet af Klaus 
Hemp over Søren Christensen i en meget spændende finale, 
hvor afgørelsen reel først faldt på 18. hul

Klubmestrene 2007 blev således:
Herrer:   Klaus Hemp
Damer:   Anni Hemp

Klubmestrene ønskes tillykke
af hele klubben 



Greve Golfklub - 5

Turneringsudvalget

Efterårsturneringen 22. september:
72 klubmedlemmer havde tilmeldt sig årets efterårsturnering, så 
hele banen var fyldt op med 4 spillere på hvert hul, da gunstar-
ten gik kl. 09:00
 Vejret var fint og banen var fin, men vi havde jo også delta-
gelse af vores 2 greenkeepere!!
 Turneringen forløb udmærket, men en enkelt bold var en del 
langsommere end de andre og kom først til klubhuset en hel time 
efter de første. Der var vist enkelte, der havde glemt den gyldne 
regel om at samle sin bold op, når man havde brugt sine slag på 
et hul!! – og undlade at lede mere end 5 min. efter en bold.
 Heldigvis blev der serveret en dejlig frokost buffet med flere 
lune retter, så ventetiden forløb med hyggeligt samvær i det 
varme efterårsvejr.
Resultater:
A-rækken:        C-rækken:
1. Jacob Due       1. Andreas Tandrup Christensen
2. Morten Holm      2. Michael Horup
3. Morten Hørlykke Ahrendsen   3. Jan Ebdrup   
B-rækken:        D-rækken:
1. Patrick Schøller Larsen    1. Briab Brorsbøl
2. Pawel Poleszczuk      2. Henrik Normann Jacobsen
3. Hanne Lindberg-Poulsen    3. Finn Hedegaard

Den løbende hulspilsturnering:
Den løbende hulspilsturnering begyndte allerede umidelbart 
efter åbningsturneringen i april. 30 Herrer og 6 Damer havde 
meldt sig til turneringen.
 Efter første runde gik alle videre til 2 cup-turneringer for her-
rerne og 1 cup- turnering for damerne.
 Hen over sommeren blev runde efter runde gennemført 
uden forsinkelser, og efter hver runde blev halvdelen af spillere 
elimineret!

Efter 48 hulspilsmatcher var vi klar til at afvikle semifinaler og 
finaler.
Søndag 7. oktober afviklede vi så semifinaler og finaler for 
hererne. Efter de to semifinaler - der begge blev afgjort på 17. 
hul - gik Morten Arendsen og Jesper F. Knudsen videre til fina-
len - begge med en 3/1 sejr over henholdsvis Claus K. Nissen og 
Michael Horup.
 I finalen viste Morten Arendsen stor styrke og stabilitet, og 
vandt en overbevisende sejr på 6/5 over Jesper, som blev en flot 
nr. 2
 I matchen om 3/4 pladsen stod det længe til en kneben sejr 
til Michael, men på de sidste huller lykkedes det Claus K. Nissen 
at komme foran og vinde med 3/1. Claus K. Nissen blev således 
nr. 3 og Michael Horup måtte efter en flot turnering nøjes med 
4. pladsen.
 Damerne havde allerede inden finaledagen afgjort deres 
turnering, og her spillede Birgit V. Danielsen en flot turnering 
og vandt finalerunden med maximum point. På 2. pladsen kom 
Birthe Nørby og Anni Hemp blev en flot nr. 3.
 Turneringen bød på mange spændende og velspillede mat-
cher, og flere matcher blev først afgjort efter omspil. Efter spil-
lernes udsagn, bør vi nok lave en tilsvarende turnering i 2008.
 De samlede resultatsider kan ses på klubbens hjemmeside.
Turneringslederen vil gerne benytte lejligheden til at takke 
samtlige spillere for en vel gennemført turnering der er løbet 
over hele sæsonen.

9-hullers turneringerne:
Efter sommerferien besluttede turneringsledelsen og begyn-
derudvalget at lægge 9-hullers turneringerne ind under be-
gyndertræningen mandag eftermiddag i resten af sæsonnen, 
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hvilket skyldes, at der var alt for få der ønskede at deltage i disse 
turneringer.
Turneringerne kan genoptages i det nye år.

Årets Spillere:
Inden årets afslutningsturnering (der giver dobbelt point), ser 
toppen af racinglisten således ud:

Herrer:
Jacop Due med 37 point
Torben Morsing med 31 point og
Michael Svendsen med 26 point
Damer:
Lone Hjerrild med 18 point
Karin Søbæk med 17 point og
Ina Tech med 13 point
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Regelhjørnet - Historier og finurligheder omkring reglerne i Golf

Greve Golfklub, Søndag eftermiddag, Hul 5.
Mortensen og Pedersen får efter en del slag spillet hul 4 færdig. 
”Jeg fik en sekser” sagde Mortensen efter at have sænket et ½ 
meter put. Hvad fik du? Pedersen svarede tilbage. ”Det kan jeg 
ikke huske, jeg har brugt så mange slag at jeg ikke får nogen 
point”. Pedersen fortsatte, ”Men man kan ligeså godt spille bol-
den færdig, ellers får man aldrig øvet sig i at putte”. De noterede 
begge slagene på deres respektive scorekort, og forlod greenen i 
et adstadigt tempo. ”Hov, vi skal huske at sætte plaget på plads” 
sagde Pedersen. Mortensen vendte om for at samle flaget op og 
sætte det tilbage i koppen. ”Skal vi stadig helt ud på vejen for at 
komme over til næste tee-sted” spurgte Mortensen. ”Ja, det skal 
vi” svarede Pedersen, ”greenkeeperne har stadig sat pæle med 
snor op, så vi må rette os efter det”
 Mortensen skuler ud over fairway på hul 5, samtidig med 
han overvejer om driveren for en gangs skyld kunne levere et 
lige slag. Han beslutter sig for at idag skal det være. Han teer 
bolden højt op, tager stance og svinger køllen mod bolden. Til 
stor forbavselse farer bolden afsted i en noget nær lige bane. 
”Endelig” sagde Mortensen, ”der er da lidt retfærdighed til”. In-
den han får sætningen gjort færdig, får sidevinden tag i bolden, 
og en lille slice bliver pludselig til en stor slice. KLONK, sagde 
det da bolden ramte et af træerne i hegnet til højre. ”Den finder 
vi” sagde Mortensen. Pedersen gør klar til at slå ud. Da han ikke 
er helt sikker på hvor langt og skævt han slår, venter han indtil 
bilen som kommer mod dem på vejen, er kørt forbi. Pedersen 
sender med sit 4-jern bolden godt ned af fairway.
 Mortensen står nu ved det træ som udsendte KLONK lyden, 
og begynder at lede efter sin bold. Efter et par minutter finder 
han den halvt under en busk, helt omgivet af brændenælder. 

”Fandens til sport” mumler 
Mortensen, ”og så gør vi det 
frivilligt”. Mortensen tramper 
rundt om bolden, næsten som 
en hund der gør klar til en lur. 
Flere små-kviste fra busken 
knækker, og brændenælderne 
ligger helt ned, som om de var 
en ufo-skabt korncirkel. ”Må 
man godt træde så  meget ned” 
spurgte Pedersen, som var kom-
met derover for at hjælpe til 
med at lede. ”Det er jeg da nødt til” svarede Mortensen – ”ellers 
kan jeg jo ikke slå til bolden!”. Pedersen undrede sig lidt, men 
ville ikke tage diskussionen op med Mortensen, der altid virkede 
som om han kendte reglerne. Mortensen får ekspederet bolden 
ud midt på fairway med sit 7-jern.
 Pedersen er så uheldig at slå sit andetslag ud midt på vejen 
– heldigvis var der ingen biler. Mortensen myndige stemme pro-
klamerede: ”Du får et frit drop. Vejen er med kunstig overflade 
belægning”. Pedersen følte sig stadig ikke sikker, men havde 
heller ikke meget lyst til at slå til bolden nede mellem granit 
skærver med sine nye fine jern. Han droppede så nær på stedet 
som muligt, og sendte bolden videre med et 6-jern.
 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 5.

Mortensen og Pedersens forbedringsmuligheder (etikette) på hul 4:
1. Bolden SKAL samles op, når man ikke længere kan få point.   
 En runde må ikke tage meget mere end 3 timer for en 2-bold,  
 3½ time for en 3-bold og ca. 4 timer for en 4-bold.
2. For at holde godt tempo skrives scorekort først på næste    
 tee-sted. 
3. Gå rask til mellem teestederne. 
4. Den 1. spiller bør slå ud inden han skriver. Han kan herefter   
 skrive, når de andre slår ud.
 
Mortensen begår følgende fejl på hul 5:
1. Han må ikke knække grene af en busk eller et træ – regel    
 13-2 og 2 straffeslag
2. Han må ikke bøje brændenælder eller træde græs ned, leje-  
 forbedring – regel 13-2 og 2 straffeslag
 Han kan med 1 straffeslag måle 2 køllelængder ud til siden   
 og droppe  bolden på græsset.

Pedersen begår følgende fejl i situationen på vejen:
Der er ikke frit drop fra vejen, da den er en integreret del af ba-
nen (se lokalregler på scorekortet). Bolden skal spilles hvor den 
ligger. Dog kan man droppe efter reglerne om uspillelig bold, 
regel 28(a, b og c), hvor man har 3 muligheder: Enten droppe 
indenfor 2 køllelængder (ikke nærmere flaget) eller droppe et 
sted i en lige linie bagud eller gå tilbage og slå bolden så tæt 
på det sted, det forrige slag blev slået fra. Alle 3 situationer vil 
udløse 1 straffeslag.
Herved opnår man at jernet ikke bliver ødelagt.
  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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Så er sæsonen 2007 ved at være slut – vi håber dog, at vi stadig 
kan nå at få et par gode runder golf på banen inden sneen og 
frosten tager over.
 Der har været godt gang i juniorafdelingen i 2007 sæsonen, 
men der er stadig plads til flere juniorer på træningsanlæg-
get og ikke mindst på vores 18-hullers bane. Vi håber derfor at 
nogle af jer juniorspillere, som startede sidste år, men måske har 
mistet lysten lidt eller endnu ikke har fået adgang til den store 
bane, holder fast ved denne supersport – det vil du ikke fortryde 
senere.

Træning
I denne sæson valgt vi at sætte 8 træningshold op, så alle kunne 
få adgang til 1 ugentlig træningstime sammen med ligestillede 
spillere. Vi forsøgt at sammensætte holdene efter alder, kvalifi-
kationer og ikke mindst geografiske forhold, således at de unge 
spillere der skulle køres til træning fik træningstider i weeken-
den.
 Vi må dog konstatere, at tilslutning ikke har været lige stor 
på alle hold og i slutning af træningssæsonen måtte vi lægge 2 
hold sammen.

Juniorafdelingen informerer

 Vi overvejer at omlægge træningen til næste sæson, således 
at vi udnytter vores og Golf Centrets ressourcer bedst muligt. 
Mere om træningen i 2008 i løbet af foråret.

Pigegolf
I starten af denne sæson besluttede juniorudvalget, at vi ville 
støtte op om DGU´s vision om flere junior pigespillere.
 Vi havde observeret, at de få pigespillere, der havde været til 
træning i forrige sæson ikke af sig selv fandt sammen på samme 
måde som drengene, som hurtigt lavede indbyrdes konkurren-
cer i hvad som helst. Vores teori er, at piger har brug for trygge 
rammer, for at vi kan tiltrække og fastholde dem, og vi beslut-
tede at introducere begrebet ”golftante”.
 Golftante er en voksen golfspiller pigerne genkender og føler 
sig trygge ved. Man vælger selv, hvor meget tid man vil bruge 
som golftante. Flere fra dameklubben har meldt sig til at gå fad-
der med de piger, der ikke selv har forældre, som spiller. Jeg selv 
har samlet pigerne efter lørdagstræning, for at de kunne lærer 
hinanden at kende, og gået med dem, der har været tilmeldt 
turnering. Desværre er der ikke så mange, der har endnu har 
mod på at gå på banen. Der er flere rigtig gode piger på holdet, 
og jeg håber, at vi ser dem alle sammen på banen næste år. 

Min bøn til alle jer voksne medlemmer er: 

Tag godt imod dem. Husk at vi alle har været 
nye engang. De fleste af os ville ønske, at vi var 
begyndt i deres alder - og fortsat.

Anne-Mette
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Turnering
I 2008 deltog vi i 2 turneringer, nemlig Thomas Bjørn Cup 
2007, hvor vi stillede med 2 U15 hold (3 spillere på hvert hold 
og hulspil), hvilket er hold for spillere med handicap 36,0 eller 
bedre og som ikke er fyldt 16 år i det år skal spille i rækken.
 Vi stillede med et hold i B rækken og et hold i C rækken. C-
række holdet blev sendt ud af turneringen i indledende runde, 
men gjorde en flot figur i deres første turnering. 
 B-række holdet vandt suverænt deres indledende pulje, al-
lerede før 2. sidste runde. De mødte dog deres overmænd/piger i 
mellemrunden, hvor holdet blev slået af Nivå, som stillede med 
2 rigtige gode spillere og et afbud. Så vi havde på forhånd vun-
det den ene af de 3 matcher, og skulle så bare vinde yderligere 
1 af de 2 andre matcher. De gik desværre ikke, da begge disse 
matcher blev vundet af Nivå.
 Men alligevel tillykke til Jacob, Andreas og Simon for den 
flotte præstation, som de helt sikkert vil kæmpe for at gøre 
bedre i 2008.
 Vi havde yderligere 4 spillere med i JDT (Junior Distrikts 
Tour), hvor vi kæmpede mod spillere fra andre sjællandske klub-
ber i distrikt 5. Her var der tale om slagspil med fuldt handicap. 
Også her gjorde vi ganske god figur.
 Patrick deltog i U18 rækken og blev samlet nr. 12 ud af i alt 
53 spillere – det var ganske godt gået Patrick – Tillykke med det.
 I U15 rækken havde vi Sebastian, Jacob og Simon med. De 
klarede sig også ganske glimrende. Sebastian nåede kun 2 af de 
3 turneringer og sluttede som nr. delt 68, Jacob sluttede som nr. 
delt 55 og Simon sluttede som nr. delt 43 ud af i alt 95 spillere. 
 Næste år vil vi meget gerne have nogle flere juniorer med 
ud og spille turneringer, det er smadder sjovt at møde en masse 
andre unge spillere fra andre klubber. Vi har i denne sæson lært 

en masse andre juniorer at kende, hvilket med tiden giver en 
masse gode venskaber på tværs af klubberne – og det er det hele 
dette turnerings set-up går ud på – at skabe venskaber.
 Vi vender derfor tilbage her i løbet af vinteren med et oplæg 
til turneringsdeltagelse for næste sæson, så slutter du i handicap 
36,0 pr. 31.12.2007 eller bedre kan du deltage i ovennævnte 
turneringer og hvis du ikke helt når dette handicap, vil der også 
være muligheder for at deltage i Mini Tour 2008 – så vær klar til 
sæsonen 2008 – den bliver sjov.

Sommer Camp 
I dagene 10. og 11. august 2007 af-
holdte vi i Greve Golfklub vores årli-
ge Junior Golf Sommer Camp, hvor 
25 af vores i alt 90 juniorer havde 
trodset sommerferien og var mødt 
op til to herlige dage med masser af 
golf, sjov og socialt samvær.
 5 piger og 20 drenge i alderen 6 – 16 år deltog i den årlige 
Sommer Camp, som startede fredag morgen kl. 8.00, hvor junio-
rerne slog deres telte op i haven bag vores klubhus. 
 Vi var heldigvis gode venner med vejrguderne hele fredagen 

og det meste af lørdagen.
 Læs meget mere om denne 
sommer camp på hjemmesiden 
under Juniorafdelingen, her kan 
du også se billeder fra campen.
 Og endnu en gang tak til vores 
sponsor ZenIT for de fine trøjer 
og kasketter, som blev uddelt til 
alle deltagere.

Juniorafdelingen informerer
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Klubturneringer
I løbet af sæsonen er der blevet afholdt flere turneringer for 
vores juniorspillere. Det har været muligt at deltage lige så snart 
man havde bestået teoriprøve og slagprøve. Der har desværre 
ikke været så stor tilslutning, som vi fra Juniorudvalget havde 
håbet på, men vi fortsætter ufortrødent i næste sæson, hvor vi 
selvfølgelig håber at se mange flere.
 Vi holdt dog vores Junior afslutnings match, hvor 16 junio-
rer havde meldt sig - det var smadder hyggeligt og super skønt 
at se, at der var flere piger med i denne turnering. 

Klubmesterskaber
I år blev der holdt klubmesterskaber samme dag som de voks-
nes mesterskaber. Det var aftalt i klubben, at der skulle gælde 
samme kvalifikationsregler for juniorer som for seniorer. Det be-
tød, at de unge drenge (der var desværre ingen piger, som havde 
mod på at deltage i år – det håber vi ændrer sig til næste år) 
skulle ud og spille 3 x 18 huller golf – fra hvid tee - på 2 dage, 
hvorefter vi havde fundet klubmesteren i slagspil.

   Nr. 3 blev Simon Kløcker
  Nr. 2 blev Jacob Due
 Nr. 1 blev Andreas Lillevang Bech (for andet år i træk)

Stort tillykke de unge drenge og godt kæmpet af de øvrige delta-
gere – det var en hård omgang.
 Desværre var der i år ingen af juniorspillerne, der kvalifice-
rede sig til hulspilsmesterskaberne. Her skulle man slutte blandt 
de 8 bedste i alle herrer og drengerækkerne. Næste år skal vi nok 
få et par juniorer med op i det fine selskab. 

Juniorudvalget
Vi har i løbet af året 2007 haft et nogenlunde stabilt juniorud-
valg, men har desværre netop taget afsked med René, som flytter 
med familien til Jylland. Vi takker hermed René for hans store 
arbejde i Juniorudvalget i de to forgangne sæsoner og ønsker 
ham held og lykke i Jylland.
 Det betyder jo også at der nu er masser af plads til nye ud-
valgsmedlemmer i Juniorudvalget. Har du lyst til at få indfly-
delse på Juniorarbejdet i Greve Golfklub, så skynd dig at tage 
kontakt til Henning Kløcker, på kloecker@mobilixnet.dk eller 
mobil 4099 5026. 
 Du kan sagtens hjælpe til uden at være udvalgsmedlem, så 
hold dig ikke tilbage.
 Du kan sagtens deltage i Juniorudvalgets arbejde, som ju-
niorspiller, voksen, forældre og bare interesseret i juniorgolf.
 Tak for denne sæson – vi skriver til alle jer juniorspillere i lø-
bet af vinteren, så vi kan holde et opstartsmøde i løbet af foråret 
næste år.

Juniorudvalget 
Henning Kløcker – Anker Kronbach –

Anne-Mette Sommer - Brian Vilhelmsen

Juniorafdelingen informerer



12 - Greve Golfklub

Handicapudvalget

Nye regler for 
handicapregulering 
pr. 1/1-2008.
European Golf Association’s 
handicapkomite har besluttet 
at gennemføre en afgørende 
ændring af handicapsyste-
met. Denne ændring tilsig-
ter at opnå flere retvisende 
handicap blandt europæiske 
golfspillere. 
 Den danske Handicap & 
Course Rating komite har be-
sluttet at gennemføre denne 
ændring. Med virkning fra 1. 
januar 2008 udvides mulig-
hederne for at spille tællende 
turneringer/scorer, til også at 
omfatte ni-hullers runder for 
alle med et handicap på 18.4 
og opefter. EDS kan ligeledes 
spilles over ni huller som tæl-
lende scorer. 
 Skulle ovennævnte æn-
dring lede til nogen spørgs-
mål er I meget velkommen til 
at kontakte os, evt. på mail 
info@grevegolfklub.dk

Handicapudvalget

I August var jeg med til et foredrag om 
Øllets historie oppe i klubhuset. Jeg ved 
ikke, hvad foredragsholderen hed, men 
han var utrolig vidende, karismatisk og 
humoristisk på en gang. At tænke sig, at 
kvinderne i virkeligheden er ”Bagmænd” 
til Øllet?
Derefter munkene. Og hvad i dag? 
 Ingen af dem – stort set – nyder øllet. 
Det gør vi – mændene med største be-
hag. Vi skylder kvinderne en meget stor 
TAK.
 På grundlag heraf mener jeg, vi burde 
indføre en helligdag årligt til ære for 

vore kvin-
der. Hvad 
mener I?
 Tak til 
Kim An-
dersen og 
Sponsoren 
for det 
dejlige ar-
rangement.

Peter 
Christensen 

407

Fantastisk spændende foredrag.
ØLLET var heller ikke af vejen!
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Senior
på Greve Golf Center

Vi har dannet et 
mødested for medlemmer,
der er fyldt 50 år. 

Formålet er at fremme 
golfspillet og skabe liv
mellem medlemmer. 

Du bliver medlem ved 
fremmøde torsdag kl. 10. 

Der lægges 10 kr. hver 
gang i en sparebøsse.

Mødedag er hverTorsdag
Der er indskrivning fra kl. 9.30. Holdene fordeles og med 
Gun-start (9 huller) starter alle kl. 10.00.
Det er altid en overraskelse, hvad turneringsledelsen har fundet på!
Kl. 12.30 kan der spises frokost (40 kr.)

Peter Christensen Stig Person Lars Chr. Hartig
407 216 270

Seniorerne mødes hver torsdag året rundt. Hvis der ikke er 
golf, så er der udflugt til ... , indendørs spil, rejse til ...

Seniorklubben Blomstrer
Seniorklubben… Nå nej, det måtte vi jo ikke hedde...
Greve Golfklub har jo til opgave at etablere klubber i klubben. 
Seniorerne eller seniorgruppen er, hvad vi i stedet kalder os. Vi 
vil nemlig være et uformelt organ, uden vedtægter – generalfor-
samling – formand fra bestyrelsen osv. I stedet er vi alle for-
mænd, og det kører fortrinligt. Pengekassen bugner (se senere), 
vi betaler 10 kr. pr. gang vi mødes. Intet forbrug til frimærker og 
møder, beklædning osv.

 39 personer er nu tilmeldt og vi var så sent som d. 4.10.07; 
23 personer ude at spille.
 Vore aktiviteter handler om golf, men både ”fællestræning”, 
matcher med indlagte opgaver, prof. træner med på banen, 
indgår i hverdagen. Derefter en pragtfuld frokost – 3 store stk. 
smørrebrød til blot 40 kr. pr. person. Hold da ferie hvor vi hyg-
ger os.
 Den kolde og blæsende tid nærmer sig. Det vil vi blandt se-
niorerne løse ved at spille indendørsaktiviteter 1 gang ugentlig. 
Også her er I meget velkommen.
 I løbet af vinteren skal vi spille Sct. Andrews i Skotland, 
Valderama i Sydspanien og Pebble Beach 
i Californien. Seniorgruppen betaler alle 
rejseudgifter og den enkelte betaler blot 
Green-Fee og transport ind til Køben-
havn. Vi glæder os meget over dette 
tilskud fra Seniorernes kasse.
 Varm hilsen til Jer alle i klubben 
– Peter Christensen 407 – formand for 
skriveudvalget samt udvalg 13 og 19.

Jørgen, Rhoed, Lars Hartig, Peter. Vagn, Benny, Finn og en storsmilende Gerda.

Senior
på Greve Golf Center

Vi har dannet et 
mødested for medlemmer,
der er fyldt 50 år. 

Formålet er at fremme 
golfspillet og skabe liv
mellem medlemmer. 

Du bliver medlem ved 
fremmøde torsdag kl. 10. 

Der lægges 10 kr. hver 
gang i en sparebøsse.

Mødedag er hverTorsdag
Der er indskrivning fra kl. 9.30. Holdene fordeles og med 
Gun-start (9 huller) starter alle kl. 10.00.
Det er altid en overraskelse, hvad turneringsledelsen har fundet på!
Kl. 12.30 kan der spises frokost (40 kr.)

Peter Christensen Stig Person Lars Chr. Hartig
407 216 270

Seniorerne mødes hver torsdag året rundt. Hvis der ikke er 
golf, så er der udflugt til ... , indendørs spil, rejse til ...
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Normal plejer man ved årets udgang at stoppe op og gøre status, 
der er nogle måneder til kalender året står på december. Men 
golf året render desværre på helg, dagene bliver kortere vejret 
viser sig fra den ikke helt venlige side og golfrunderne bliver 
færre, så jeg vil hermed tillade mig at gøre de nu.
 For snart 1 år siden blev eliteåret 2007 kortlagt og vores 
altoverskyggende mål for denne sæson var, som minimum, at 
blive nummer 2 i puljen og derved sikre holder oprykning til 
den nyoprettede 4 division i DGU´s danmarksturnering. Ønske 
udfaldet ville naturligvis være at blive nummer 1 og derved 
sikre sig plads i omspillet til 3 division, men som de fleste nok 
ved var Brøndby golfklub vores bøddel i den drøm, og set over 
2 kampe var de en for stor mundfuld for os som et nyoprette 
elitehold. Men ven alle matcher har både spillere og holdledere 

Eliteholdet

lært en masse, så vi ser i eliteudvalget med stor optimisme på 
den kommende sæson i det ”fine” selskab.
 Placeringen og derved oprykningen blev noget mere spæ-
nende ind vi på holdet havde troet. Vi skulle i weekenden den 
11-12 august spille mod Ishøj ude og mød Nexø Hjemme og 
med bare en sejer i en af de to kampe ville målet være nået og 
en placering som nummer 2 ville være en realitet.
 Kampen mod Ishøj startede i silende regnvejr, med det lod 
ikke til at være nogen hindring for spilleren, for alle kom godt 
ud over 1 tee med kurs mod den ”ventende” sejers øl. Efter de 
første par huller var der smil at spore på Greves læber alle var 
lige eller foran.
 Om det var den fremstormende sol der generede spillerne, 
eller de berygtede nerver der spillede et pus skal jeg lade være 
usagt, men som matchen gik mod ende fik Ishøj desværre mere 
og mere af overtaget. Dette endte i en knebent nederlag på 8-6, 
sejersdansen måtte udskydes lidt endnu.
 Med det meget ærgerlige nederlag i tankerne var alle enige 
om at det blev værst for Nexø, for én ting var sikkert…. Greve 
Golfklub skulle spille i 4 division i 2008. 
 Søndag morgen startede lidt ligesom dagen før alle spil-
lere kom godt af sted, eneste forskel var at solen kiggede frem 
bag ved skyerne, allerede fra morgenstunden. Som dagen gik 
svingede, føringen fra side til side. Da boldene vendte, var det 
umuligt at spå på et resultat… alt kunne endnu ske. 
 5. singlen var en nede ved udslaget på 17 hul, men efter at 
Nexø spilleren sendte sin 1. Boldt i vandet var banen kridtet 
op for Greve, da Søren sendte sin første boldt på greenen med 
en driver havde greve overtaget i den kamp. Den kom i hus på 
sidste hul. 
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 De næste 4 sidste singler endte med 3 sejer til Greve og en de-
ler. Ude på banen samlede opmærksomheden sin om foursomen 
som var på vej ned af 16 fairway. Holdet var på dette tidspunkt 
oppe med 1 og da huldet blev delt, var intet afgjort endnu.  
Rundt om greenen på 17 hul samlede der sig efterhånden en del 
tilskuer der var mødt op for at støtte holdet, jeg skal fra holdet 
side sige mange tak for støtten, det var super…!!! 
 Nexø sendte deres boldt første boldt i vandet og Greve tør 
ikke tage nogen chancer i den rimelige hårde modvind der ef-
terhånden står på hullet, så der bliver spillet sikkert på fairway. 
Et chip ind til knap 2 meter fra pinden sender Greve med det 
ene ben i 4 division. Men Nexø var ikke knækket endnu, deres 3 
slag lage sig klods op af hullet og presset var nu på Greve. Klaus 
kigger vurderer og putter kuglen i hul til stor jubel fra tilskuer og 
holdkammerater.
 Næste års aktiviteter er vi allerede nu ved at planlægge i ud-
valget, der kommer meget mere om dette på hjemmesiden i den 
kommende tid.
 
Nedenfor ses Danmarksturneringens pulje 4 som den endte.

Hold Kampe Tabte Delte Vundet Point 

Brøndby 6 0 0 6 12

Greve 6 3 0 3 6

Nexø 6 2 0 4 4

Ishøj 6 5 0 1 2

Stillingen i Danmarksturneringen efter sidste Kamp 

Eliteholdet

Alle medlemmer af Greve Golfklub inviteres herved til at følge 
et Bridge- eller et Poker Kursus.
 Kursernes formål er: at den enkelte deltager gives forudsæt-
ning for at spille poker og bridge på begynderniveau.

Deltagerforudsætning: Intet kendskab til bridge og poker.
Hvor:  Greve Golfcenter.
Hvornår:  I perioden ultimo oktober til december 2007.
Kursus varighed: ca. 2 og 2½ time pr. aften 
Deltagere:  Max 16 pr. kursus.
Form:  Teoriundervisning, gruppearbejde samt øvelser og prøver.
Pris:  20 kr. pr. person pr. aften.
Materialer:  Købes/udleveres undervejs
Lærebog Bridge: Grundbog Dansk Bridgestandard – kan købes i 
boghandel eller lånes på bibliotek.

Følgende datoer Poker 2007: 
 29.10 – 5.11 – 12.11 – 19.11 evt. 26.11
Følgende Datoer Bridge 2007: 
 25.10 – 1.11 – 8.11 – 15.11 – 22.11 – 29.11
Alle dage kl. 18.45 – 21.15

Tilmelding: via mail til Peter Christensen= peterchr@privat.dk

Der vil blive arrangeret åbne turneringer i perioden januar 
– marts 2008.
 Er der stemning herfor eventuelt i enkelte weekender.
 Medhjælp efterlyses til afvikling af kurserne og senere turne-
ringerne. Kontakt venligst undertegnede: Ansvarlig instruktør: 
407 Peter Christensen
 Ønskes flere oplysninger: ring på telefon 40 60 90 07.

Forslag til Vinteraktivitet:
Invitation til Bridge Kursus og Poker Kursus.

Uds
at 

til 
for

åre
t
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Herreklubben ’Greverne’ informerer ...

Herreklubmesterskabet
En lang sæson for Greverne er nu slut efter en gennemgående 
turnering over 14 runder med golf om tirsdagen. Spændingen 
om, hvem der blev årets ’Greve’ blev først afgjort i sidste runde 
og endda på sidste hul. René Jørgensen og Hans Warming lå lige 
efter hul 17 og på det tidspunkt var Brian Nielsen og Henning 
Hansen faldet fra, så mesterskabet skulle afgøres på hul 18. Her 
havde René de bedste nerver og sænkede et langt put, hvorefter 
Hans missede sit på 1½ meter. 

<<  Billede af René med pokal >>

Herreklubben gratulerer René med titlen

Slutstillingen blev:
A-rækken Vinder René Jørgensen
  Nr. 2 Hans Warming
  Nr. 3 Henning Hansen

B-rækken Vinder Mogens Christiansen
  Nr. 2 Ole Hasselstrøm
  Nr. 3 Johnny Villumsen

Herreklubben siger tak for i år og håber, at endnu flere vil del-
tage til næste år. 
 Vi holder generalforsamling 13. november kl. 19.00 i klub-
huset. Se opslag her i bladet og på hjemmesiden www.golfgre-
verne.dk.
Bestyrelsen siger tak for en rigtig god sæson.

Generalforsamling i Herreklubben:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Greve golfklubs herreklub ’Greverne’

Tirsdag den 13. november 2007 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

Bestyrelsen

BEMÆRK!
Tilmelding på Golfbox nødvendig, da der i forbindelse med 
generalforsamlingen vil blive serveret et rigtigt herremåltid 
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Afslutningsmatchen for Greverne og Grevinderne

Sikken en dag vi havde ”valgt”, at afholde årets sidste officielle 
match i Herre- og Dameklubben.
Ved ankomsten til klubben lå disen endnu tungt over banen, men 
solens kraft var tiltagende og varslede super godt sensommer vejr.
Stemningen i Klubhuset ved indskrivning vidnede også om, at 
alle glædede sig til en stor golfdag badet i solskin og ikke mindst 
en næsten vindstille dag …. eller også var det flaskerne med Gl. 
Dansk, Dr. Nielsen og Jägermeister… hvem ved..?

 Mere end 40 personer havde tilmeldt sig arrangementet, 
som blev afviklet over 18 huller med Gunstart. Alle bolde var 4 
bolde, således at bane ejer ikke skulle holde banen lukket læn-
gere end højest nødvendigt.

 Vi var en del, som bare nød det gode vejr og vores super 
bane. Og så var der de der andre, som bare spillede for at vinde 
og vandt…
 Damerækkerne A / B blev vundet af hhv. Lene Kristiansen 
/ Centa Dollmeyer og Herrerækkerne A / B blev vundet af hhv. 
Morten Holm / Finn Hansen.

 Alle blev dog på denne dag overskygget af klubbens første 
Hole in One, udført af et klub medlem. Vi ønsker endnu engang 
Gigga Hvarre et stort tillykke og (’hik’) takker for de mange 
fadøl.

 Som ved ”alle” vore tidligere Afslutningsmatcher, blev også 
denne afsluttet med et festmåltid. Med et stort lækkert salat-
bord og masser af bøffer og pølser fra den varme Grill, lykkedes 
det vist til overmål at få fyldt de hungrende golf maver. Ikke at 
forglemme kagen, som det vist også lykkedes de fleste at finde 
plads til det. Sikken et held, at golf giver sådan en frygtelig 
masse motion…!

 Til sidst må vi nok hellere også lige ønske tillykke til årets 
Grever. A-rækken holdt spændingen til det sidste inden René 
Jørgensen endeligt afgjorde det. B-rækken blev ført fra start til 
slut af Mogens Kristiansen.
Kæmpe, kæmpe stort tillykke til begge og held og lykke til René 
i det jydske.
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Året der gik i dameklubben 2007
Så er andet år ved at være gået for dameklubben i Greve Golf-
klub. Det har igen i år været en rigtig god sæson med mange 
aktiviteter, matcher og ture til andre golfbaner.
 Vi er ca. 60 medlemmer af dameklubben hvor omkring halv-
delen er meget aktive og deltager i de fleste aktiviteter.
 Dameklubben har haft en matchkalender med mange aktivi-
teter, vi spiller blandt andet en speciel match form hver den før-
ste i måneden efterfulgt af spiseaften med uddeling af præmier. 
Vi har f.eks. spillet makker foursome, casino, snorematch, som 
vi har haft meget sjov af. Efterhånden har vi fået en del sponso-
rere så vi har mange gode præmier. Vi bliver bl.a. sponsoreret af 
Pappas Pizza, Pennie, Annis Blomster, EDC Kurt Hansen, Super 
Bedst, Telia samt mange flere.
 Vi har haft Per Borup Design ude til demonstration af deres 
smykker, Ferrosan har holdt foredrag om forskellige hudproduk-
ter, vi har afholdt Pink Cup til glæde for Kræftens Bekæmpelse, 
her fik vi samlet over kr. 8.000 sammen, det er temmelig meget, 
da vi jo stadig er en lille og ny klub. 
 Vi blev udfordret af herreklubben på en herredag, som tilsy-
neladende endte uafgjort.
 Dameklubben har besøgt Vallø Golfklub, her havde vi en 
dejlig match i alt slags vejr, efterfulgt af en herlig middag og 
gode præmier.
 I august gik turen til Sverige, vi kørte i private biler til en rig-
tig smuk bane med mange udfordringer i Assartorp, ikke langt 
fra Malmö. Desværre fik vi en masse regnvejr, men de fleste 

hold skansen og flere var våde ind til skindet. Vejret blev dog 
bedre sidst på dagen så middagen kunne nydes på terrassen, ja 
faktisk i solskinsvejr.
Den 3. oktober holdt vi afslutningsmatch i Dameklubben, vi 
spillede stableford i det dejligste solskinsvejr og stort set ingen 
vind. Vi afsluttede matchen og året med middag i klubhuset 
efterfulgt af masser af præmier, ingen gik tomhændet hjem.
 Lørdag den 6. oktober blev vi inviteret til afslutningsmatch 
med herreklubben, desværre var ikke mange damer mødt op, 
men os der deltog, fik valuta for pengene. Først gik vi en herlig 

Assartorp golfklub i Sverige



match i det dejligste solskinsvejr. Grillen blev tændt og der blev 
grillet herlige bøffer, pølser og koteletter med salat og brød. Her-
efter blev der delt masser af præmier rundt, hvor også damerne 
fik glæde af herrernes klappepræmier, så igen var der præmier til 
alle. Tak til herrerne for en dejlig dag.
 På hul 3 skrev Gigga sig ind i 
Greve Golf historie med første ”hole 
in one”. Gigga gav øl til alle og dame-
klubben præmierede hende med et 
gavekort på kr. 200. Stort tillykke til 
Gigga.
 Generalforsamling afholdes 14. 
november, her håber vi på mange 
deltager.
 Dameklubben har planer om at 
spille vintergolf, det kan man læse 
om på vores hjemmeside senere.
 Vi holder et julearrangement 20. 
januar, først med en runde vintergolf 
efterfulgt af frokost.
 Vel mødt til en ny og spændende 
sæson i dameklubben, som starter op 
igen til april 2008

Hilsen fra bestyrelsen og tak for i år.
Golfgrevinderne i Greve Golfklub

Se også vores hjemmeside: www.golfgrevinderne.dk

Gigga lavede ”hole in one” 
på hul 3

Generalforsamling i Golfgrevinderne
14. november 2007 kl. 18.30

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 generalforsamlin-
 gen. Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om, ændring   
 af §5 til at ”Ved regnskabsårets afslutning må der maksimalt
 være kr. 3.000 i klubbens kasse”

4. Vedtagelse af budget herunder fastsættelse af kontingent

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.                                                  
 På valg er Marianne Schack Roslev, Vicki Hansen og Anni   
 Hemp.  Alle er villige til genvalg.                                                            

6. Valg af 2 revisorer

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

Vi serverer ost, frugt og vin, hvorfor vi skal have din tilmelding 
senest  11.november 2007 på mail til 
bestyrelsen@golfgrevinderne.dk

Bestyrelsen i golfgrevinderne 1. oktober 2007.
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Der bliver gjort et godt job i juniorudvalget, i mine øjne!
 I de seneste turneringer er Jacob og Andreas helt i top, og de 
rasler ned i handicap.
 I skoleferien, hvor jeg var på banen hver dag, mødte jeg 
foruden de 2 nævnte også Kasper og Simon – HVER DAG. Jeg 
var imponeret, men også lidt stolt over deres engagement. Vi 
hyggede os sammen meget af deres ferie på banen.
 Som belønning ved skoleårets afslutning, iværksatte jeg en 
Olympisk sekskamp. Der var kontanter til 2 af de fire (de ville 
dog helle dele og drikke sodavand i stedet), samt 3 rigtig gode 
golfbolde til alle fire.
 De spillede: Pitch på 25 og 75 mtr. Hvor kuglen skulle ligge 
stille indenfor en radius af 2 og 4 mtr. Samme over bunkers til 
green. Sluttelig puttekonkurrence. 5 af bedste 8 forsøg talt. An-
dreas vand samt.
 Drengene var utrolig seriøse. Jeg håber vi kan holde på dem.
Allerede nu forlyder det, Andreas er ved at få en sponsoraftale.

Peter Christensen 407

Seriøse Juniorer

Driver med 
”trampolin-ef-
fekt” ikke læn-
gere lovlig for 
amatører.
 Fra 1. januar 
2008 indføres 
golfreglen om 
begrænsning af 
”trampolin-ef-
fekt” i drivere 
for alle golfspil-
lere på alle 
niveauer.
Denne regel blev annonceret i august 2002, og er allerede blevet 
indført på eliteniveauerne (pro-turneringer og internationale 
amatørturneringer fra scratch) via turneringspropositionerne fra 
1. jan. 2003.
 Denne nye regel vil påvirke lovligheden af nogle drivere som 
stadig er i handlen eller i spilleres golfbags.
 Alle golfspillere opfordres herved til at kontrollere deres egen 
driver og enhver nyindkøbt driver i fremtiden. 
 For at hjælpe med korrekt information har Royal And An-
cient to lister på deres hjemmeside med hhv. godkendte (con-
forming) drivere og ikke-godkendte (non-conforming) drivere.
 Gå ind på linket nedenfor for at se listerne. Alle køller som 
på nuværende tidspunkt er blevet godkendt, vil også efter 1. 
januar 2008 være godkendte.
http://www.randa.org/index.cfm?action=rules.equipment.
drivingClubPolicy&cfid=7310524&cftoken=25588889 

Informationsudvalget
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Baneservice

Her er et medlems erfaringer fra kørsel som baneservice gennem 
den sidste måned i weekenden:

”Jeg har haft følgende opgaver som baneservice. Sikring af personer
på banen er indskrevet i ”systemet”, i Green Fee tilfælde, at der er betalt. 
Kontrol af hvem der overhovedet er på banen, af Flow og at der spilles fra de 
rigtige teesteder.
Mine oplevelser er, at der helt generelt er et godt flow på banen. Vi ved alle, 
det er svært at beslutte, hvornår der skal lukkes igennem, så mit råd er, at 
der informeres ”stort og synligt” en periode, feks. ved 1. teested. Hvad er god 
praksis omkring at lukke igennem (ikke mindst når der går en 2 bold efter en 3 
bold), hvor længe må man lede efter bolden f.eks. Der er mange nye på banen, 
men de er nu ikke de værste, blot til orientering.
Mange medlemmer ”smutter lige ud” på banen, ofte via 10. hul. I mange 
tilfælde går det, MEN GØR DET ALDRIG om søndagen, det skaber utrolig 
mange propper. Husk også at 1 bolde om søndagen ikke er populære.
Tak til alle medlemmerne for at tage godt imod baneservice - lad os ønske vi 
snart kan levere varme frikadeller, frugt og noget at drikke, når man alligevel 
kommer rundt.
Til nye medlemmer gælder, at man skal holde et pænt tempo, også når man 
går frem til de grønne teesteder. Husk også at gør sig parat til selv at slå, mens 
andre slår ud.

Kærlig hilsen Peter medlem 407”

Vi er i fuld gang med at organisere vores baneservice gruppe, og 
har du lyst til at være med så meld dig endelig under fanerne 
på info@grevegolfklub.dk, jo flere hænder vi er om det, jo færre 
”vagter” bliver der til hver. Vi skal nok sørge for at uddanne og 
”klæde jer på” til opgaven.
 I løbet af vinteren starter vi op i gruppen, så skynd dig, så du 
kan nå at være med fra starten af næste sæson.

Flemming Schou Nielsen 
Baneudvalget.

Sponsorer

En bedre løsning....
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