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Formandens Golfhul

Kære medlemmer,
Så skete det endelig! - Vi har fået vores 
bane!
 Vi har gået og ventet så længe så læn-
ge, ja nogen af os over et år, og andre lidt 
kortere, men alle med det fælles mål, at 
få en golfbane under fødderne på med-
lemmerne af Greve Golfklub.
 Jeg må sige at der er blevet taget godt 
imod banen, godt nok er der ikke kø når 
man er ude og spille, men taget i be-
tragtning af at det er sommerferie og en 
hel del er bortrejst, så syntes jeg banen 
bliver brugt flittigt. Et udvalg hvor man 
kan se det er i Handicap-udvalget, hvor 
de mange scorekort kommer ind, og med 
nogle enormt flotte scores ind i mellem 
- Godt gået!
 Vi fik åbnet banen med stil d. 1. juli, 
en åbning der meget tydeligt havde til 
opgave at få så mange spillere igennem 
banen som muligt, og i den forbindelse 
vil jeg gerne rette en stor tak til turne-
ringsarrangørerne og de der sad og styrede 
turneringen dagen igennem, flot arbejde!
 Vores arbejde i bestyrelsen bærer jo 
nu mere og mere præg af at vi har en 
bane der er åbnet. Arbejdet foregår nu 
mere ude i udvalgene, hvilket også ses i 

bladet da turnerings-udvalget søger flere 
medlemmer, og vi vil ligeledes i en nær 
fremtid på vores hjemmeside opslå stil-
lingsannoncer for at få nogle flere hjæl-
pende hænder. Jeg vil i den forbindelse 
bede alle, der er interesseret i at melde 
sig.
 Der er i bladet her flere henvisninger 
til hjemmesiden, blandt andet fra begyn-
der-udvalget, og jeg kan kun opfordre 
medlemmerne til at bruge hjemmesiden 
flittigt, da det er vores bedste kanal ud til 
jer medlemmer. Så har du spørgsmål eller 
ønsker specifik information vil vi bede 
dig først orientere dig på hjemmesiden.
 I bestyrelsen kan vi jo også godt 
mærke at, samarbejdet med centret er 
gået over i en anden fase, nemlig driftsfa-
sen! Dette kan mærkes ved at vi som klub 
mere end tidligere fokuserer på vores 
formål, bl.a. at spille golf med udgangs-
punkt i fællesskabet og et socialt liv i 
klubben.
 Begynderskolen (hold 1-14) blev også 
færdig med de 3 gange spil-på-bane, 
som begynderne under klubbens begyn-
derskole har fået, og vi har allerede nu 
udstedt mange, rigtig mange, DGU-kort 
til begyndere som er kommet godt igen-

Fo
rm

an
de

ns
 g

ol
fh

ul
 f

or
ts

æ
tt

es
 s

id
e 

3



Greve Golfklub - 3

Så havde turneringsudvalget premiere på sine aktiviteter på 
åbningsdagen d. 1. juli.
 Oprindelig var det besluttet at gennemføre en åbningstur-
nering for klubbens spillere med et registreret SPH på 54 eller 
derunder. Turneringsformen skulle enten være en gunstart eller 
en løbende start, men den løbende start blev valgt for at sikre 
et glidende forløb af turneringen gennem dagen. Da spillerne 
skulle være færdige senest 1 time inden festmiddagen kl. 19:00 
ville det være muligt at starte ca. 165 spillere i 4-bolde hvis vi 
startede kl. 07:00 og sendte holdene afsted med 10 minutters 
interval. Det sidste hold ville således blive sendt afsted kl. ca. 
14:00.
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Fra Turneringsudvalget

nem teori- & slagprøve. Begynderskolen er nu overført i Greve 
golfcenter-regi, men vores begynderudvalg er stadig meget be-
hjælpelig, ikke mindst i forbindelse med at få den store kabale 
med fadder-udfordringen til at gå op, og til alle jer faddere der 
uge efter uge hjælper til: Tusinde tak for indsatsen!
 Endelig er vores juniorarbejde kommet rigtig godt i gang, 
hvilket jeg mener vi alle kan være meget stolte af. Juniorudval-
get og forældre i fællesskab har skabt nogle fantastiske ram-
mer for de små og de lidt større. I bladet kan I læse om alle de 
meget spændende aktiviteter, der allerede er blevet gennemført 
samt hvilke planer der er fremover.
 Med det vil jeg slutte og ønske jer alle en fortsat rigtig god 
golfsæson og se frem til at møde jer på banen.
God læselyst!

Allan B. Corfitsen
Formand

Form
andens golfhul fortsat fra side 2

 Som mange af klubbens medlemmer ved, opstod der et 
meget stærkt ønske fra de nye golfspillere uden et registreret 
SPH om at være med d. 1. juli, og det gav virkelig turneringsud-
valget et problem:
 Hvis 165 spillere med et registreret SPH meldte sig til turne-
ringen ville banen være optaget hele dagen og så ville det ikke 
have været muligt at gennemføre et arrangement for alle vores 
nye spillere!
 Heldigvis skete der det, at kun ca. 90 spillere med et regi-
streret SPH meldte sig til turneringen, hvilket skabte plads for 
et arrangement for de nye spillere. Turneringsudvalget nåede at 
sætte en flagmatch op, -og ikke mindre end ca. 60 nye spillere 
deltog i denne match.
 I dagene inden d. 1. juli strømmede det ind med ønsker om 
ændringer, og det lykkedes turneringsudvalget at tilgodese ca. 
60 henvendelser om ændringer, således at alle (så vidt vi ved) 
fik opfyldt deres ønsker.
 Set fra turneringsudvalgets side blev de to arrangementer 
gennemført uden større problemer, og det var med stor til-
fredshed at vi kunne se tilbage på en åbningsdag hvor ca. 150 
spillere fik en god golfoplevelse i dejligt vejr på vores nyåbnede 
bane.
 Turneringsudvalget har lært en hel del af åbningsdagen, og 
erfaringen viser, at det er nødvendigt at foretage nogle ændrin-
ger ved afviklingen af turneringer:
1. Så snart en startliste til en turnering er offentliggjort vil ønsker 
om ændringer blive afvist. Dette er nødvendigt, da spillerne planlæg-
ger deres dag så snart startlisten er tilgængelig.
2. Ved mange turneringer vil der være forskellige former for be-
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grænsninger i hvem der kan deltage. For at kunne tilmelde sig en 
turnering, er det nødvendigt at man opfylder deltagerkriterierne når 
man tilmelder sig – det vil sige, at man skal opfylde deltagerkriteri-
erne senest ved tilmeldingsfristens udløb.
3. Tilmelding til turneringer vil fremover kun kunne ske gennem 
”Golfbox”, derved kan turneringsudvalget se, i hvilken rækkefølge 
spillerne har tilmeldt sig. Har man ikke adgang til en PC med in-
ternetadgang, kan man henvende sig i golfcentrets sekretariat, hvor 
man kan få hjælp til at tilmelde sig – men husk, sekretariatet kan 
ikke dispensere fra deltagerkriterierne.
Du finder www.golfbox.dk på nettet og logger dig ind: Brugernavn er 
161-xxx hvor xxx er dit medlemsnummer. Passwordet er de første 6 
cifre af dit personnummer. 
Når du er logget ind finder du turneringen på kalenderen, klikker på 
turneringen og finder bjælken med ”Tilmelding” nederst i propositio-
nerne. Klik på tilmelding og du er tilmeldt turneringen.

 Turneringsudvalget består i dag af kun 2 personer, hvilket er 
for lidt til, at vi kan gennemføre de tiltænkte turneringer næste 
år. Vi har brug for yderligere mindst 4 medlemmer der på skift 
kan lede og gennemføre turneringerne. Vi skal nok sørge for, at 
du får den rigtige uddannelse og erfaring. Har du lyst til at være 
med i turneringsudvalget, kan du se frem til et spændende job, 
hvor du møder rigtig mange af klubbens medlemmer. Du kan 
læse lidt mere om jobbet i annoncen på side 7. 
 Turneringsudvalget glæder sig til at afvikle nogle forhå-
bentlig spændende turneringer for klubbens medlemmer og til 
næste år også for gæster fra andre klubber.

Indbydelse til
officiel åbning af

Greve Golfbane den 12. august

Program for dagen:
kl. 10.00:  Åbning af golfbane
kl. 10.30: Deltagere i matchen gør klar 
  til teeoff
kl. 11.00: Gunstart
kl. 11 – 13: Frokost
Eftermiddag:  Konkurrencer på DV, 
  putttinggreen m.v.
kl. 16.00: Præmieoverrækkelse

Matchen er åben for medlemmerne. 
Matchfee, inklusiv frokost koster 50 kr.

Frokost koster 50 kr.
Tilmelding til frokost og match skal ske se-
nest den 5. august kl. 12.00 i sekretariatet.  

Med venlig hilsen
Greve Golf Center

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

  1 polet   40 bolde 20 kr

  1 boldnøgle   960 bolde 400 kr

  1 boldnøgle  ubegrænset brug af bolde i 1 år 600 kr

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

Kim Andersen

For at sikre at ingen medlemmer kommer til at vente unødigt 
længe inden spil på 18-huls banen, skal alle – både medlemmer 
og greenfee gæster - booke sine starttider.
 Bookning af starttider sker i Golfbox. Dette kan ske fra egen 
pc. Ellers kan I ringe til sekretariatet. Bookning kan også ske i 
klubhuset.
 Når I skal ud og spille, skal starttiden bekræftes 15 min før 
start. Dette sker også i golfbox. Såfremt starttiden ikke bekræf-
tes, kan man risikere, at den overgår til en anden.
Der er i øjeblikket fin plads på 18-huls banen. Derfor har vi alle 
et stykke tid til at lære denne bookning og bekræftelse af starti-
der. Men inden længe vil der være pres på de ledige starttider, 
især på lørdage og søndage og så vil det blive nødvendigt med 
bekræftelse af starttider.

Kim Andersen

’Bookning’ på 18-huls banenBoldnøgler

Sponsorer

En bedre løsning....
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Greve Golfklub har i dette klubår rigtig, rigtig mange nye golf-
spillere, hvorfor vi opfordrer alle, der har lyst og evner til at 
overveje at gå fadder.
 For at gå fadder skal du have et DGU-kort. Føler du, at du 
kan reglerne og har et rimeligt flow i dit spil, er du måske en af 
vores nye faddere.
 Vi afholder vores ”begynderdage” hver torsdag med Tee-out 
kl. 9:00-10:00, kl. 13:00–14:00 og kl. 18:00-20:00. Vi spiller 3-
bold (1 fadder og 2 begyndere), hvor fadder spiller med.
 De begyndere, du skal gå fadder for, har alle bestået regel-
prøven og slagprøven.
 Hvis du også ønsker at gå fadder for juniorer, skal du for-
vente, at vi indhenter Børneattester.
 Send din ”ansøgning” til begynderudvalget (aka@tunenet.dk) 
og bliv medlem af en særlig kreds af golfspillere.

Begynderudvalget

Faddere i Greve Golfklub Prøv den nye intensive træningsform...

Bliv fadder i Greve Golfklub
Som fadder i klubben får du følgende fordele:
1. Du får trænet uhørt meget, da du selv spiller med.
2. Du får opfrisket dine regelfærdigheder.
3. Du får et dybt kendskab til banen og dens ”særheder”
4. Du får nye bekendtskaber.
5. Du får måske betalt din øl efter spillet.
6. Du får et ”Fadder”-kort, så alle ved hvem du er.

Til gengæld skal du give følgende:
1. Du giver din erfaring videre til opmærksomme ”lyttere”.
2. Du giver ”tips ’n tricks” under spillet.
3. Du giver et smil hver gang det går ”galt”.

Læs mere om at blive fadder på vores hjemmeside /www.
grevegolfklub.dk/?Information_fra...:Begynderudvalget:
Faddere....

Låst i klubhuset?
Der er nu isat en tidslås som sørger for, at klubhuset bliver låst 
af udenfor åbningstiden 8:00 til 22:00. Hvis du har behov for at 
komme ind i klubhuset udenfor åbningstiden, kan du afhente 
en nøgle til klubhuset i sekretariatet.  
 Ved udlevering af nøgle skal der lægges et depositum på 50 kr.

Klubhusudvalg
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Med start i uge 31 (31.7.2006) prøver vi med en ny teknik at 
parre faddere med begyndere. 
 Vi benytter os af vores hjemmeside, hvor vi har indlagt et 
punkt der hedder ”Forum”. 
 Herunder er der et forum som hedder ”Greve Golfklub, Be-
gyndere” hvor der er indlagt et punkt der hedder ”Fadder søger 
kaniner”.  Her kan man se hvilke faddere der man kan gå med, 
samt hvilke dage de enkelte faddere ønsker at spille, og man 
kan tilslutte sig den fadder man ønsker at gå med. (NB! Max 2 
pr. Fadder)
 Vi har valgt torsdage som primære dage, hvor faddere med 
fortrinsret kan spille i følgende tidsrum:

9:00-10:00, kl. 13:00–14:00 og kl. 18:00-20:00.
 Vi spiller 3-bold (1 fadder og 2 begyndere), hvor fadderen 
spiller med over 9 huller. Og Alle der har bestået regelprøve og 
slagprøve men endnu ikke har opnået handicap 54 kan deltage.
 På vores hjemmeside findes der en vejledning i hvordan 
man får en profil, og benytter det nye ”Forum”.

Begynderudvalg

Ny og bedre ordning for 
spil med fadder

Begynderskolen skal videre
Vi er nu færdige med ”spil på bane” på begynderskole hold 
01-14 og venter nu på at alle får bragt deres handicap ned, 
så de kan komme igang med deres golfvirke.
 Vi ønsker alle Pøj, Pøj og god fornøjelse med træningen.

Begynderudvalget.

Nye medlemmer til
turneringsudvalget

Turneringsudvalget søger 4 nye medlemmer
til at hjælpe med afviklingen af
turneringerne i Greve Golfklub.

Det vigtigste er, at du har lyst til at deltage
– resten skal vi nok lære dig. 

Har du lyst, kan du også få en rigtig
turneringsleder uddannelse hos DGU

Vil du vide lidt mere om turneringsudvalget og 
det arbejde, vi udfører for klubbens medlem-

mer, er du velkommen til at kontakte udvalgets 
formand: Finn Sørensen på tlf. 2857 5728



8 - Greve Golfklub

Hvad sker der egentlig for begynderen når begynderskolen 
er overstået? Det vil sige, når man har bestået Teoriprøve og 
Slagprøve.
 Det er her handicapudvalget tager over.
 Når en begynder indleverer sit spillerbevis, behørigt under-
skrevet, så bliver der bestilt et DGU-kort med tilhørende han-
dicap 99, og medlemmet får tildelt ”Lokal spilleret” i golfbox. 
Det betyder at medlemmet nu kan booke tid på banen til at gå 
runder med en fadder.
 Efter ca. en uge ligger DGU-kortet klar til afhentning i se-
kretariatet.
 Når så medlemmet har indleveret et scorekort med 18 point 
eller derover ud fra handicap 54 over 9 huller, bliver handicap-
pet først reduceret til 54 og såfremt det indleverede scorekort 
er over 18 point, bliver dette registreret og medlemmet bliver 
reduceret derefter.
 Herefter bliver der tildelt ”National spilleret” i golfbox og 
man kan nu også spille greenfee på andre baner.
 Vi modtager mange, rigtig mange, scorekort, og det vil være 
en meget stor hjælp for os hvis medlemmerne vil prøve at være 
omhyggelige med at udfylde scorekortene korrekt. Her mener 
vi både med dato, navn, medlemsnummer, evt. markørens 
medlemsnummer, slag og stableford score.
 Hvis du har DGU-kort fra en anden klub, og endnu ikke 
har modtaget et DGU-kort fra Greve Golfklub, så er det fordi vi 
ikke ved du skal have det. Vi får det ikke af vide automatisk og 
skal derfor have en mail fra medlemmet for at kunne bestille 
DGU-kort.

Handicapudvalget

Når handicapudvalget tager over….
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golf og flere kager og ikke mindst en masse kammeratlig hygge.
 Kim Andersen, Greve Golfcenter havde stillet alle faciliteter på 
anlægget til vores disposition, så vi startede lørdag morgen kl. 9.00 
med, at slå telte op i haven bag klubhuset til dem der skulle overnat-
te i klubben fra lørdag til søndag. Det blev til en lille campingplads.
 Weekendens mål var at fremme vores juniorers færdigheder og 
skærpe appetitten for spillet, hvilket til 
fulde lykkedes. De juniorer som endnu 
ikke havde bestået deres slagprøve hos 
Cathrine, fik alle deres bevis i weeken-
den og flere af disse opnåede endvidere 
at få handicap.
 Så lysten til at komme ud på banen 
og spille var næsten ikke til at styre.

Program
Vi havde naturligvis lagt et program for weekendens aktiviteter, 
der havde fokus på golf, men også gav plads til en masse socialt 
samvær.
 Vi startede lørdag med lidt opvarmning på drivning rangen, så 
alle var klar til, at prøve kræfter med en ”Thomas Bjørn Short Game 
Test”, hvor der blev konkurreret i det korte spil.
 Juniorerne var sammensat i 4 hold efter alder og golffærdigheder, 
så vi have en jævnbyrdig hold-konkurrence, der løb over både lørdag 
og søndag.
 Til frokost lørdag, havde alle madpakke med og vi spiste sam-
men i haven. Vi havde jo forudset det gode vejr, så der var købt 
masser af saftevand ind, som blev indtaget i store mængder.
 Inden vi skulle spille vores første match, skulle holdene lige til 
en gang træning hos Cathrine, hvor de kunne få afpudset deres fær-

Juniorgolf i Greve Golfklub
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Træningsaktivitet
Så er vi kommet rigtig godt i gang med sæsonen 2006 – og 
mange af jer har været til træning hos Cathrine og fået nogle 
gode tips til forbedringer af jeres spil.
 Det er jo skønt at se, at så mange af jer tager imod de tilbud, 
vi giver til klubbens juniorer. Vi har her i forsommeren kørt 
med 4 træningshold, lørdag og søndag. Disse hold har været 
flittigt besøgt.
 Vi håber selvfølgelig, at de kommende aktiviteter vil blive 
benyttet ligeså flittigt.
 På klubbens hjemmeside kan du se de kommende trænings-
timer og hold. Vi er nu så mange juniorer, at vi har aftalt med 
Cathrine, at hun skal undervise jer på 6 hold. Det betyder, at 
der er 4 hold, der skal træne i weekenden og to hold, der skal 
træne onsdag eftermiddag.

Puslingegolf
Vi er startet op med golf for vores puslinge. I starten vil vi for-
søge med 4 seancer hen over sommeren, så vi kan danne os et 
indtryk, at hvor meget interesse, der er for puslingegolf. Når 
disse 4 seancer er gennemført, vil der blive evalueret på de 
kommende puslingeaktiviteter.

Sommer Camp 2006
I weekenden 8. og 9. juli 2006 var 19 
unge entusiastiske juniorgolfere samlet 
på Sommer Camp i Greve Golfklub. 
Vejrguderne var med os, så vi havde to 
dage med masser af golf, kager, mere 



10 - Greve Golfklub

holdkonkurrence. Inden frokost havde 
Cathrine endnu en træningsseance, hvor 
putts og det korte spil blev finpudset. 
Der var klart forbedringer at spore.
 Efter frokost skulle den individu-
elle match så spilles. Der blev spillet 
almindeligt stableford, hvor der ingen 
særregler var. Flere af juniorerne mente 
jo nu at tiden var inde til Driveren….der blev ledt efter bolde i alle 
retninger.
 Weekenden sluttede søndag med kåring af bedste kammerat, 
bedste holdindsats, bedste individuelle match. Ingen nævnt - ingen 
glemt.  Vi havde 19 vindere efter en fantastisk weekend.

Stor tak til
Fra juniorudvalget, skal der lyde en 
kæmpe tak til de forældre, der var 
gennemgående figurer over begge dage, 
til de forældre der enten lørdag eller 
søndag gav en hånd med og til de for-
ældre der bagte massere af kalorierige 
kager. Uden denne hjælp kunne sådan 
et arrangement ikke finde sted.
 Billederne fra Sommer Camp 2006 ligger i en mappe i klubhuset.

Juniormappen
Som noget nyt, har Juniorudvalget lavet en Juniormappe, som 
ligger tilgængelig for alle i klubhuset. I denne mappe kan du 
blandt andet se:
- aktivitetsplan for juniorer (træningstider, matcher, puslin- 
 gegolf mv.)

digheder. Der skulle også lige indtages 
nogle kalorier i form af de mange 
kager, som de hjælpsomme forældre 
havde bagt.
 Nu var alle klar til den første 
match over 9 huller – første tur på 
banen for mange af juniorerne. Der 
var en anspændt stemning blandt 
juniorerne.
 Vi spillede 9 huller, hvor der var udstukket nogle særregler. Vi 
spillede stableford og talte point på almindelig vis. Juniorer på 9 år 
og derunder, spillede fra 150 m mærket.
 Der blev givet holdstraffeslag for bolde i bunkere og rough. Der 
måtte kun spilles med 3 jern – 7-jern, PW/SW og putter.
 Til trods for dette blev der faktisk 
lavet nogle fornuftige scores.
 Under afvikling af matchen blev 
der i haven arrangeret 3 grille, hvor 
vi gjorde klar til en stor ”After Match 
Grill Dinner”. Der blev dækket op på 
bordene i haven med levende lys, kniv 
og gaffel.
 Ungerne havde knap tid til, at 
spise. De ville spille mere golf. Der blev spillet på banen til kl. 
22.00, hvor vi ikke længere kunne se boldene. Kl. 23.30 var der ro i 
lejeren – formanden gik i seng.
 Søndag morgen kl. 5.45 stod formanden op for, at tage et billede 
af solopgangen….  Kl. 7.30 var der løbetræning for juniorerne – se 
store tog 9 huller og de mindre løb 5 huller.
 Efter morgenmaden var der petanque konkurrence, hvor de 4 
hold dystede mod hinanden og samlede gode point til den samlede 

Juniorgolf i Greve Golfklub
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Juniorgolf i Greve Golfklub
- læse om det at være juniorspiller i Greve Golfklub
- se træningshold
- læse om Thomas Bjørn Short Game Test
- puslingegolf i Greve Golfklub
- læse om Sommer Camp 2006 – Juniorer
- vejledning I beregning af stableford point, udfyldelse af   
 scorekort mv.
- billeder fra Sommer Camp 2006 

Junior Matcher 2006
For sæsonen er der foreløbig planlagt 3 Junior Matcher, hvor 
juniorer med DGU-kort og juniorer, der har bestået deres slag-
prøve og teoriprøve, kan komme ud og spille 9 huller på den 
store bane.
 Første match fandt sted 19. juli 2006, næste match finder-
sted onsdag i uge 32 og 3. match finder sted torsdag i uge 39.
 Vær opmærksom på, at tilmelding skal ske via www.
golfbox.dk. Hvis du har problemer med at finde ud af tilmel-
dingen via golfbox, skal du bare tage kontakt til Juniorudvalget 
kloecker@mobilixnet.dk. 
 

Opfølgningsmøde for junioraktiviteter
Som afslutning på sæsonen 2006, vil vi afholde et opfølgnings-
møde, hvor I alle sammen med jeres forældre inviteres til at 
diskutere den forgangne sæson, og hvad den kommende sæson 
kunne indeholde af aktiviteter.
 Der vil blive orienteret nærmere om dette møde, så snart vi 
nærmer os.

Juniorudvalget
Henning Kløcker
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Herreklubben ’Greverne’ informerer ...

For at fremme klublivet i Greve Golfklub har vi stiftet Herre-
klubben ’Greverne’, som naturligvis er en ”non profit” for-
ening.
 Som medlem af Herreklubben ’Greverne’ vil du sæsonen 
igennem kunne konkurrere med ligesindede på golfbanen og 
efterfølgende deltage i det sociale samvær.
Medlemstallet var pr. 9. juli helt oppe på 56 personer.

Hvordan bliver du medlem?
Bestyrelsen har fastsat kontingentet for efterårssæsonen 2006 
til kr. 200,-
 Så snart vi har registreret din indbetaling, så er du medlem 
og kan deltage i vore arrangementer.
 Kontingentet går primært til præmier i.f.m. vore matcher 
og arrangementer.
 Indbetaling kan ske ved enten at bruge girokort, som du 
finder på opslagstavlen i klubben, eller ved overførsel til Her-
reklubbens konto i Roskilde Bank.
 Konto nr. 6160-4017329. Husk at angive navn og medlems 
nr. ved indbetalingen.
 Herreklubben ’Greverne’ optager kun senior medlemmer af 
Greve Golfklub.

Tirsdagsmatcher
Herreklubbens faste ugentlige spille dag er tirsdag.
 Vi har fortrinsret på 1. tee fra kl. 13:00 – 17:00.
 Tirsdagsmatcher kræver ingen forudgående tilmelding. Du 
møder blot op og går ud og spiller i 3-4 bolde med andre med-
lemmer, som er mødt frem på samme tid. Herved sikres det, at 

vi alle meget hurtigt kommer til at lære hinanden at kende.
 Vi kører i sæsonen 2006 en løbende turnering, opdelt i 2-3 
rækker efter handikap. Turneringen starter tirsdag d. 4. juli og 
fortsætter alle tirsdage frem til d. 3. oktober. Ialt 14 turnerings-
dage.
 Vinderen af Greverne 2006 kåres i.f.m. Afslutningsmatchen 
i oktober.
 Alle Tirsdagsmatcher gennemføres i sæsonen 2006 som 
stableford.
 Tirsdagsmatcherne kan spilles som Kaninmatcher for de 
medlemmer der endnu ikke har DGU-kort; altså for dem med 
HCP > 54.

Tur til fremmed bane – Vallø d. 13. juni
Tirsdag d. 13. juni 2006 gennemførte Herreklubben Greverne 
sit første officielle arrangement. Rent faktisk var dette, så vidt 
vi er orienteret, 
også den første 
officielle match 
gennemført af 
medlemmer af 
Greve Golfklub.
Altså et historisk 
øjeblik...!
 Vejret / 
banen var helt 
perfekt og humø-
ret var i top.
 Efter mat-
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chen gik turen til 
havnen i Køge og 
Restaurant ’Slagter 
Stig og Co’. Ma-
den var rigtig god 
og der var rigeligt 
af den. Hvilket vi-
ste sig at være en 
rigtig god idé, da 
de mange timers 
golf havde tæret 
på ressourcerne.
 Nå ja, og så var 

øllerne heller ikke dårlige.
 Alt i alt en rigtig god start på sæsonen 2006 og for Greverne 
i almindelighed.
Månedsafslutning
Der vil være 3 månedsafslutninger i sæsonen 2006.
 Månedsafslutningerne ligger sidste tirsdag i juli, august og 
september. Her vil vi efter en runde golf lave fælles spisning og 
andre aktiviteter i klubhuset.
 Det er også ved månedsafslutningerne, at der uddeles præ-

mier for de i den forgangne måned gennemførte tirsdagsmat-
cher.
 Månedsafslutningerne vil blive gennemført under andre 
matchformer end stableford.

Hjemmeside
Herreklubben har naturligvis sin egen hjemmeside. Klik ind på 
www.golfgreverne.dk
 På hjemmesiden finder du alle relevante informationer om 
herreklubben og sæsonen 2006. Her finder du bl.a. vedtægter, 
bestyrelsen, links, resultater af Tirsdagsmatcherne og ranglisten 
for den løbende turnering.

Opslagstavle og postkasse
Udover hjemmesiden kan du også finde relevante informatio-
ner på opslagstavlen i klubhuset.
 Scorekort fra Tirsdagsmatcherne og andet til bestyrelsen kan 
afleveres i postkassen under opslagstavlen i klubhuset.

Bliv medlem og mød nye golf venner i
Herreklubben ’Greverne’

Herreklubben ’Greverne’ informerer
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Kontingent 2. halvår 2006

Kontingentopkrævning for 2. halvår af 2006 er udsendt her i starten af juli måned.  

Seneste betaling fremgår på PBS-brevet.

Vi opfordrer alle medlemmer til at tilmelde sig PBS. Det er det nemmeste for alle.

Kontingenten for et fuldtidsmedlem er opdelt således:

 Kontingent til Greve Golfklub:  250 kr

 Forpagtningsafgift:    2.000 kr

 Moms af forpagtningsafgift:  500 kr

 I alt        2.750 kr. 

Har du spørgsmål til kontingent kan de rettes til Sekretariatet tlf. 46 13 46 80.
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Ekstraordinær Generalforsamling
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling d. 4. juli i 
klubhuset. Ca. 25 ivrige Golf Grevinder var fremmødt og føl-
gende 3 punkter blev vedtaget
1) Det er kassereren og formanden, der tegner dameklubben.
2) Kontingentet blev vedtaget til 100 kr. for 2. halvår.
3) Navnet ’Golf Grevinderne’ blev vedtaget.

Damedage
Der har nu været afholdt 3 damedage med stor succes, og det er 
rart at se, at der fra onsdag til onsdag møder flere interesserede 
kvinder op, og at Golf Grevindernes medlemstal stiger stødt.
Vi kan ikke garantere, det er muligt at organisere kaninfører til 
hold, der skal ud før kl. 16.00. Vi gør en indsats for at imøde-
komme alle de ønskede tider, der skrives på matchtilmeldin-

Dameklubben ’Golf Grevinderne’ informerer

gen, men håber på forståelse 
for, at det ikke altid er muligt.

Vi mangler kaninførere 
til damematch om 
onsdagen!
Dameklubben tegner en hel 
del, som endnu ikke har fået 
DGU kort, og derfor mangler 
vi frivillige, der kan gå som kaninfører til damematcher om 
onsdagen. 
Vil du hjælpe os (Mandlige hjælpere evt. fra herreklubben er 
OGSÅ velkommen) kontakt venligst 
Marianne Roslev (pero@post.dbunet.dk) eller 
Anne Marie Schou Nielsen (Ann-marie@fjs.dk)


