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Formandens Golfhul

Kære alle!
Godt nytår!  - Jeg håber alle er kommet 
godt ind i det nye år.
 Vinteren og dermed sne ser vi heldig-
vis ikke så meget til. Dette betyder, at der 
er rig mulighed for at spille på banen, og 
dermed vedligeholde handicappet.
 Vi afsluttede året med et fællesmøde 
med alle udvalg samt de, der havde til-
kendegivet sin interesse i forbindelse med 
”flere hænder”-kampagnen. Mødet blev 
en rigtig god afslutning på året, som blev 
evalueret, og en fantastisk mulighed for 
at få nye ideer og input til den kommen-
de sæson. Lige nu sidder udvalgene og 
arbejder på at planlægge 2008 – Og I kan 
godt glæde jer!

Medlemsundersøgelse 2008
Nu har klubben fungeret i nogle år. Der-
for mener vi i bestyrelsen, det er et godt 
tidspunkt at stoppe op for at se om vi er 
på vej i den rigtige retning. Endvidere 
er det jo meget vigtigt at være i overens-
stemmelse med medlemmernes ønsker 
og forventninger, når det drejer sig om at 
udvikle klubben i årene fremover.  Derfor 
igangsættes – i februar 2008 - en hold-
ningsundersøgelse. Undersøgelsen gen-
nemføres i samarbejde med Dansk Golf 

Union, som har den nødvendige neutrali-
tet, et velegnet system og i øvrigt et godt 
kendskab til klubbernes virke.

Medlemsundersøgelsen
gennemføres i perioden fra

den 2. til den 17. februar 2008.

Du vil i løbet af kort tid modtage oplys-
ninger om hvordan du kan deltage. Og 
det er vigtigt, at vi hører fra så mange 
medlemmer som muligt for at få et så 
godt udbytte af undersøgelsen som 
overhovedet muligt. Vi håber derfor, at 
alle vil bruge ca. 15 min. på at svare på 
spørgsmålene, og derved medvirke til 
at udvikle Grebe Golfklub i den rigtige 
retning!
 Endelig nærmer tiden sig for årets 
generalforsamling den 10. marts 2008 kl. 
19.00. I år har vi valgt at udvide aftenen 
med et lille foredrag. Hvem, skal være en 
overraskelse; men jeg kan sige så me-
get, at foredraget skal hjælpe os med at 
”glemme” de dårlige slag, når vi starter på 
næste tee.

Allan B. Corfitsen
Formand Greve Golfklub
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Generalforsamling
Bestyrelsen i Greve Golfklub inviterer hermed
 til den årlige, ordinære generalforsamling.

Det foregår i Tune Menighedscenter

mandag den 10. marts 2008 kl. 19.00
Alle medlemmer vil modtage en mail senest 14 

dage før om offentliggørelse af dagsorden, regnskab 
og budget på klubbens hjemmeside.

Vi har i år sørget for lidt underholdning
efter generalforsamlingen, så sørg for at sætte 

kryds i kalenderen, og kom
tidligt, for der bliver rift om pladserne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Medlem til Medlem

Har du set at vi har startet en ”butik” på klubbens hjemmeside.?
 Hvis du som medlem, eller tidligere medlem, af klubben har 
noget du mener, kan have interesse for andre medlemmer, det 
kunne være brugt udstyr, et sommerhus til udlejning midt på 
en golfbane, eller andet der bare lugter det mindste af golf, så 
gå ind på klubbens hjemmeside under ”Medlem til Medlem” og 
læs vejledningen om hvordan du kan sætte netop din ”uvurder-
lige” genstand, til salg.
 I øjeblikket har vi flere herresæt, et børnesæt samt spillercer-
tifikater fra tidligere medlemmer.

Informationsudvalget

Sponsorer

En bedre løsning....



4 - Greve Golfklub

Handicapudvalget

Nye regler for handicapregulering pr. 1/1-2008.
I sidste klubblad kunne du læse nedenstående nye regler for 
handicapregulering. På grund af mange forespørgsler fra klubber 
rundt omkring i landet har DGU udsendt en nærmere præsicion 
af de ændringer som trådte i kraft d. 1/1-2008, som lyder:
 I forbindelse med indførelsen af 9-hullers runder som tæl-
lende scorer kan en spiller ikke indlevere et 18 hullers score-
kort for at få en 9-hullers handicapbehandling. 18 huller skal 
handicaphåndteres som 18 huller og 9-hullers runder kun som 9 
huller, forni eller bagni. § 5 ” tællende scorer ” i HCP systemet. 
 Det er muligt på klubbens hjemmeside, under ”Nyheder” at 
downloade hele handicap regelsættet.

European Golf Association’s handicapkomite har besluttet at 
gennemføre en afgørende ændring af handicapsystemet. Denne 
ændring tilsigter at opnå flere retvisende handicap blandt euro-
pæiske golfspillere. 

Den danske Handicap & Course Rating komite har besluttet at 
gennemføre denne ændring. Med virkning fra 1. januar 2008 
udvides mulighederne 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 tællende 
scorer. 

 Skulle ovennævnte ændring lede til nogen spørgsmål er 
I meget velkommen til at kontakte os, evt. på mail     
info@grevegolfklub.dk

Handicapudvalget

Tirsdag den 8. januar spillede jeg sammen med min makker 
Bendt på vinterbanen i et dejligt januarvejr. Alt gik planmæssigt 
indtil vi kom til hul 7, hvor jeg spillede ud og var så ”heldig” at 
bolden for en gang skyld lå til en birdie. Vi stod og beundrede 
boldens placering (der var ingen, der pustede os i nakken) og 
Bendt gjorde klar til udspillet, da der pludselig kom en stor kra-
ge flyvende. Den skubbede lidt til bolden, hvorefter den tog den 
i næbbet og fløj væk til et nærliggende hegn ”out-of-bounds”, 
og tabte bolden.
 Så nu er spørgsmålet: Skulle jeg have spillet en provisorisk 
bold med risiko for, at bolden havnede i roughen eller søen, 
eller kunne jeg have placeret en ny bold, der hvor kragen stak 
af med den første?? Eller hvis den havde tabt bolden inde på 
greenen, skulle jeg så have spillet den derfra??
 Her er lidt at tænke over og være opmærksomme på, når I 
kommer til hul 7. Kragen vendte nemlig tilbage, da vi gik videre 
til hul 8.

Mange nytårshilsner
fra medlem 151 Arne H.

I forbindelse med ovenstående sjove historie vil det være følgende 
regel, der gør sig gældende. 

Regel 18 ”Bold i hvile flyttet”. Mere bestemt 18.1 som er:

18-1. Af outside agency (Fremmedelement)
Hvis en bold i hvile flyttes af en outside agency, er der ingen 
straf, og bolden skal genplaceres.

Regelinstruktør Per Larsen.

Medlemshistorier:

En ægte ”Birdie”
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Herreklubben GolfGreverne 2008
Sæsonen 2008 står for døren. Der er dog endnu langt tid til vo-
res Åbningsmatch d. 8. april og det er sikkert for mange så småt 
begyndt, at krible i ”jernet” igen. Men det er sku’ ikke sjovt, 
at stå på driving range og fryse eller gå en tur på vinterbanen 
ALENE...! Derfor opfordrer vi alle i Herreklubben, som har lyst 
til lidt golf her i vinterpausen, til at lægge vejen forbi klubben 
kl. 09:00 i weekenden.
Så vil der altid være nogen, at træne eller spille med...!

Tirsdagsmatcher
Tirsdagsmatcher afvikles som tidligere, dog har vi indskrænket 
fortrinsretten til 14-17. Til gengæld har vi fået lov til, at benytte 
alle tider inkl. de 2 sidste hver time, hvilket er i overensstem-
melse med et ønske fra Generalforsamlingen. Tidligere havde vi 
fortrinsret 13-17. 
 GGC er interesserede i, at have et så korrekt et billede som 
muligt over, hvor mange der spiller på banen. Vi opfordrer 
derfor alle til, inden de går ud og spiller, at lade sig registrere i 
Sekretariatet.

Månedsafslutninger (konceptet er ændret)
Vi afvikler som altid Månedsafslutninger den sidste tirsdag i 
hver måned apr.-sep. efter lidt andre proportioner end Stable-
ford. Vi skal igen i år prøve kræfter med ex. ”Snorematch”, 
”Texas Scramble”, ”Norsk Stableford” og ”Casino Stableford”.

Udover det har vi ændret Konceptet en smule… For at styrke 
sammenholdet afvikles matcherne, som Gunstart kl. 16:30 over 
9 huller (1-9). Tilmelding til Månedsafslutningerne skal ske via 
Golfbox.
 Klubbens andre medlemmer kan frem til kl. 16:15 spille på 
hullerne (1-9). Herefter er hullerne (1-9) lukket frem til kl. 18:45.
Efter matchen holder vi, som vanligt fælles spisning og præmie-
overrækkelse i klubben kl. 19:00.

Tur til Sverige (6.-7. juni 2008)
Vi arbejder i skrivende stund på en tur til Wittsjø Golfklub i Sve-
rige blot 1 times kørsel fra Malmø. Det bliver en 2-dages tur fra 
fredag d. 6. til lørdag d. 7. juni. Vi har reserveret 18 pladser, så 
det er først til mølle. Det vil snart være muligt, at booke sig på 
turen i Golfbox. Se desuden mere om denne skønne skovbane 
på www.wittsjogk.se.

Simgolf (marts 2008)
Har du lyst til, at spille banerne St. Andrews eller Pebble Beach, 
så ta’ med i Simgolf v/ Grøndalscentret og udfordre dig selv og 
os andre i én af de super moderne golfsimulatorer.
Læs mere om dette arrangement snarest på hjemmesiden.

Vinsmagning (4. marts 2008)
Traditionen tro afholder vi en vinsmagning i vinter pausen ef-
terfulgt af en putte konkurrence på gulvet i Klubhuset. Hvorvidt G
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det var de gode druer eller det skæve gulv i Klubhuset, som gjorde udslaget sidste 
år er svært at sige. Overbevisende putning var det i alle tilfælde ikke…!
Læs mere om dette arrangement snarest på hjemmesiden.

Match- /Aktivitetskalender 2008
Kalenderen er nu på plads og kan findes på hjemmesiden. Bemærk, at vi har 
indlagt en ekstra Tirsdagsmatch i starten af oktober, hvilket er en ændring i.f.t. det 
Matchprogram, som blev udleveret ved Generalforsamlingen.
Her får du lige en lille appetit vækker, hvilke ”lækkerier” vi kan byde på i sæso-
nen. 
• 2 vinter arrangementer (se ovenfor)
• 19 Herredage (tirsdage)
• 6 Månedsafslutninger (sidste tirsdag i hver måned)
• Tur til Wittsjø Golfklub i Sverige
• Tur til Holbæk Golfklub

Tilmeld dig allerede nu sæsonen 2008
Vi har åbent for tilmelding til Herreklubben.
HUSK at du skal være registreret og have indbetalt kontingent, før end du kan 
deltage i ét af vore arrangementer.
Dette gælder også for de 2 ovennævnte vinter arrangementer.

Justering af index for A- og B-rækken
Vi skal følge udviklingen … også den gode udvikling i hcp-index hos medlem-
merne i Herreklubben.
For den kommende sæson har vi derfor valgt følgende index for A- og B-rækken:
A-rækken:  0,0 - 22,7
B-rækken:   22,8 - 54,0 (99)
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Som man har kunnet læse i avisen eller på opslagstavlen i klub-
huset, vandt Per og Nicholas en rejse til Kenya, hvor finalen i 
ELM-Open skulle afgøres. Det blev til en flot 3. plads.
 Vi ankom til Nairobi om morgenen d. 30. november. Her 
blev vi modtaget af to rejseledere fra Bravo Tours, der fulgte os 
resten af opholdet. Vi ankom efter to timers kørsel til det impo-
nerende golfanlæg, Windsor Golf Ressort. Efter vi havde pakket 
ud og fået lidt frokost, blev det tid til det vi havde ventet på. Vi 
blev introduceret for vores caddie og skulle prøvespille banen, så 
vi var klar til de efterfølgende dages afgørende runder. Under-
vejs var der indlagt sjove udfordringer, såsom at spille med en 
klap for det ene øje. Banen var utrolig flot og varieret. Men det 
var specielt dyrelivet på og omkring banen, der gjorde det til en 
ekstraordinær oplevelse. Der fløj ørne rundt og på banen løb der 
små aber rundt. Aberne var så vant til mennesker, at man nogle 
gange måtte vente på, at en flok på 10-20 stykker havde krydset 
fairway, så de ikke var i fare, når man skød.  
 Dagen efter stod vi tidligt op for både at nå at få lidt mor-
genmad og skyde en spand bolde på drivingrangen inden 
tee-time kl. 8:20. Måske var det dette uvante tidspunkt for os, 
der er udprægede B-mennesker, der gav bagslag. Det gik i hvert 
fald ikke så godt, som vi havde håbet og lå da dagen var omme 
andensidst. Dagen efter tog vi konsekvensen og sov lidt længere 
for så at gå direkte til 1. tee. Det må have været de 25 grader, 
der gjorde, at det ikke blev en typisk koldstart. Faktisk gik det så 
godt, at vi var det bedste makkerpar på dagen og kravlede helt 
op på andenpladsen i den samlede stilling. 
 Der var nu fornyet optimisme at spore hos os. Men det 
var ikke nok til, at vi på finaledagen kunne hamle op med de 
storspillende fætre Flemming og Christian Cold, som gik hen og 

vandt. Og efter 
at sidstnævnte 
gik en runde i 
70 slag, to under 
par, var det også 
fuldt fortjent og 
vi ønsker dem 
held og lykke i 
pro-am’en, hvor 
de som vindere af ELM Open 2007 skal spille med Thomas Bjørn 
og Søren Hansen.
 Der var nu allerede gået fire dage med golf og vi skulle nu på 
safari. Der var 5 timers kørsel på pletvis asfalterede veje til Masai 
Mara reservatet, hvor vi skulle bo i såkaldte Fig Tree Camps. 
 Allerede ved indgangen til reservatet blev vi mødt af den 
vilde afrikanske natur. Her var en sulten løve ved at liste sig ind 
på en flok impalaer.
 De kommende dage bød på en række jeep-udflugter, hvor vi 
rigtig fik set den mangfoldige afrikanske natur og fortalt mange 
sjove historier af guiden. F.eks. påstod han, at et vortesvin 
havde så kort en hukommelse, at når en løve jagtede den, ville 
den stoppe sin flugt efter 10 sekunder, da den så havde glemt 
hvorfor den løb og hvad der var efter den :o)
Der blev også tid til et besøg på Karen Blixens farm.
 Men alting har en ende og det var desværre også tilfældet 
for vores kenya-eventyr. Vi tilbragte den sidste nat på Grand 
Regency Hotel, hvor vi blandt andet tjekkede om det er sandt, at 
casinoet virkelig altid vandt. Lad os sige det sådan; vi kom hjem 
rigere på oplevelser end på pengepungen, da vi den 7. december 
igen fik dansk grund under fødderne.

ELM-Open
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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 hver Torsdag
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 ...

Vinter hos seniorerne ...
Hver torsdag i denne vinter er vi nogle, der har været på banen 
- både vinterbanen og sommerbanen. Som sædvanlig er det godt 
vejr om torsdagen, måske ikke ligefrem solskin og vindstille, 
men fint vejr til at spille golf i. Vi nyder hinandens gode selskab 
og glæder os til at endnu flere møder op. 
 Der spilles hver torsdag i klubben, men det skal oplyses, at 
den sidste torsdag i januar, februar og marts er der mange, som 
tager til de ”store og kendte” baner i Grøndalscentret og spiller 
SIM-golf. Det kan stadig nåes at komme med til 29. februar  og 
27. marts - tilmelding pr. mail til: j.gotfredsen@tiscali.dk.  
 Der er ikke blevet så meget brug for indendørs syslerne. 
Måske skal det lige nævnes, at julefrokosten torsdag 6. decem-
ber blev en succes, som bliver husket lige til næste julefrokost 
torsdag 4. december. I skal ikke tilmelde jer endnu, selvom der 
bliver rift om pladserne. I 2007 var ca. 75% af seniorerne repræ-
senteret. Hvis det bliver tilfældet i 2008, vil der møde over 40 op 
og så kommer vi til at sidde tæt, men det er jo noget, vi alle vil 
sætte pris på.
 I den kommende sæson bliver der brug for alle aktive senio-
rer om mandagen for at hjælpe til med alle de nye golfspillere, 
der har brug vejledere (faddere). Husk, at vi er mange, der har 

nydt godt af de gamle (dem med mere 
end ét års erfaring) ved vores uddan-
nelse til golfspillere med DGU-kort!
 Det er måske lidt forkert at tale om 
den kommende sæson, da vi blandt 
seniorerne har sæson hele året rundt. 
Så tag nu og mød op til nogle dejlige 
torsdage i foråret. Så længe det ikke er 
snestorm spiller vi!

Formand for vinterholdet
Lars Chr. Hartig (161-270)

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 hver Torsdag
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 ...

Anni, Annelise, Grethe, Mogens, Flemming, Palle, Lars, Benny, Viggo, Troels, 
Jørgen lige før vi går ud en torsdag i januar 2008




