
Vision 
Greve Golf skal være det bedste sted at dyrke golf, uanset 

handicap eller ambitionsniveau.  
 

Som led i at nå dertil – har vi sat følgende aktiviteter i gang, som 
præsenteres på de kommende sider:  

 

Værksted  

Banen 

Træning  

Nyt klubhus 

Café – forpagter? 

Fremtidigt fokus 

 



Værksted til greenkeeperne 

• Nyt værksted etableret i løbet af vinteren 

• Bedre arbejdsforhold 

• Bl.a. med lift så maskiner kan løftes op  

• Trafikken flyttes væk fra klubhusområdet 

 



Banen 

• 1. jan. 2013 ansættelse af Kenneth og Jette som greenkeeper 
lærlinge  
 

• 4 fuldtidsansatte = nye muligheder 
 

• Fokusområder 2013  
– Bekæmpelse af kløver  

– Greens; jævne og hurtige (køb af vertikalskærer og vibratorled) 

– Skarpere definition af overgang fra fairway til semirough  

– Helhedsindtryk på banen og ved klubhus 



Træning 

• 1. marts starter Andreas Nygaard Pedersen som trænerelev. 3-årig 
uddannelse med skoleophold undervejs 
 

• Fastansat træner skaber kontinuitet og gode muligheder for 
undervisning for medlemmer  
 

• Udover hos Andreas tilbydes træning hos Magnus Landström, Leif 
Nyholm samt Peter Thomsen 
 

• Tilbud i løbet af 2013: 
– Begyndertræning 
– Fællestræning  
– Kurser  
– Individuel træning  

 

• Til træningsbanen pr. 1 april: 
– Nye træningsmåtter  
– Nye træningsbolde med Dana logo  

 

 
 
 



Nyt klubhus? 

• JA –  byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2013 og står færdigt til 
sæson 2014.  
 

• Udfordring – LOKALPLANEN - på trods af at Lokalplanens formål er 
at drive golfklub med tilhørende faciliteter. 
 

• Igangsat ansøgning om ny lokalplan, som indeholder: 
– Nyt klubhus på 610m2 (hvor den gamle lade ligger i dag) 
– Mulighed for på sigt at indrette værelser til udlejning i eksisterende 

klubhus  
– Overdækket træningsbane 
– Nye indendørs træningsfaciliteter ”Superstations”  
– Indendørs fitness faciliteter  
– Udvidelse af bagrum  

 

• 3D tegninger, skitser, oversigtskort mv. vil være tilgængeligt på 
hjemmesiden i løbet af kort tid 

 

 
 



Facadetegninger af klubhus 

 

Klubhus set fra 1. tee 



 

Putting-
green 

18. green 1. tee 

Hovedindgang  

Nuværende klubhus P-plads 

Terrasse med markisen 



Café 

 

Nogen eller nogen som kender nogen…. ? 

 

• Bortforpagtes for 2013 for 1 kr.  



Fremtidigt fokus 

• Medlemsrekruttering  
– Det absolut vigtigste for at fortsætte den positive udvikling af en 

bæredygtig klub  

– Fokus også i 2013 og mange år fremover 

– Skaf 1 nyt medlem (fuldtid/hverdag) og modtag 2 greenfee kuponer 
 

• Udviklingsplan for golfbanen i de kommende 1-10 år. 
 

• At bibeholde det gode miljø og den gode stemning der 
hersker i golfklubben   

 

 


