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Kære medlemmer,
Så skete det endelig, sæsonen blev skudt 
i gang, endnu engang med en Gunstart 
som åbningsturnering, og hvilket brag 
det blev - 92 deltagere, hvilket er vo-
res største turnering nogensinde. Igen 
i år kunne vi bryste os af godt vejr, og 
minsandten om ikke springvandet kom i 
gang, men det og meget mere kan I læse 
om i klubbladet.
 Et stort tillykke skal lyde til Martin 
B. Clausen, der til åbningsturneringen 
lavede ny banerekord. Martin gik rundt 
i 76 slag, vel at mærke fra hvid tee, flot 
gået! – Og så ved åbningsturneringen. Det 
lover til at blive en god sæson!
 Jeg vil ikke undlade endnu engang 
at takke jer alle for deltagelsen i vores 
medlems-undersøgelse. Det er dejligt at 
være med i en klub, hvor medlemmer 
viser så stor interesse for hvad der foregår 
og hvad der skal ske i fremtiden.
 Mandag aften er nu blevet til, ”Begyn-
der-aften”. Så har du lyst til at hjælpe til, 
eller bare være med, så kom ud i klubben 
mandag eftermiddag/aften.
 Der sker også meget i både Herre- og 
Dameklub samt vores seniorer, som 
spiller hver torsdag formiddag, det er 
dejligt at så mange ønsker at være med 

til at skabe det sociale samvær, som er så 
vigtigt for en god klubånd.
 Til vores årlige generalforsamling hav-
de vi i år inviteret Jan Larsen til at komme 
og tale lidt om bl.a. vilkår og problemer. 
Det var et friskt pust som blev taget rigtig 
godt i mod af alle fremmødte, og jeg tror 
jeg taler på alles vegne når jeg siger at, Jan 
gav os alle noget at tænke over, ik’?
 I weekenden d. 3. og 4. maj skal vi 
have ”tour”-stemning på banen, og jeg 
håber mange vil benytte lejligheden til at 
kigge forbi for at se de unge mennesker 
spille fantastisk golf.
 Husk hastighed på banen, der bliver 
brugt rigtig meget tid på en runde golf, 
og der er ikke noget mere ødelæggende 
for en god runde golf, end tiden der løber 
løbsk, hold derfor øje med bolden både 
foran dig, men også bag dig, luk igennem 
hvis det bliver nødvendigt, men ellers 
hold spillehastigheden oppe, så du følger 
med bolden foran dig.
 Og lige en ting mere, HUSK NED-
SLAGSMÆRKER på greens, vores green-
keepere bruger uanselig meget tid på at 
rette gamle mærker op, for ikke at tale 
om ødelagte greens til følge.
 Fortsat god golfsæson, vi ses på banen.

Allan
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Medlem til Medlem
Turneringsudvalget er blevet ændret en del siden sidste år, da 
formand Finn Sørensen valgte at skifte klub. Derudover er Claus 
Nissen også stoppet. Så tilbage i turneringsudvalget var Jan 
Petersen og Karin Hansen. Heldigvis var der respons fra flere 
medlemmer efter klubudviklingsdagene, så udvalget er blevet 
udvidet med Anni Hemp, Gerda Mortensen og Palle Mortensen. 
Det betyder at vi alle er forholdsvis nye i at køre turneringer, så 
vi håber i bærer over med os i starten, hvis alt ikke kører efter 
bogen.
 Jan, Gerda og Palle har taget DGU’s kursus Turneringsleder 
1 og Karin har taget Turneringsleder 2. Så vi har noget i rygsæk-
ken at arbejde med.
 Vi skal gøre opmærksom på, at vi har ændret i ’Generelle 
turneringsbetingelser for Greve Golfklub’. I finder den nye tekst 
på Greve Golfklubs hjemmeside under Turneringsudvalget. Vi 
opfordrer til at i går ind og læser de ændrede betingelser.
 Så er sæsonen startet og åbningsturneringen har været 
afholdt. Der var stor tilslutning og udvalget besluttede, med 
centrets accept, at alle 100 skulle med. 

Turneringsudvalget

Sponsorer

En bedre løsning....

Tilmelding til turneringer sker som sædvanlig i Golfboks, hvor 
du kan finde flere oplysninger om de enkelte turneringer.

Turneringsudvalgets kalender 2008

Dato Turnering

søndag 13. april   Åbningsturnering

mandag 14. april   Start på Hul Spils Turnering

søndag 11. maj    Pinsemorgen Turnering 9 huller

lørdag  24. maj    Pink Cup

søndag   1. juni    Kønnenes Kamp - Alle fra rød tee

lørdag  14. juni    Ægtepar/par  Turnering

søndag 13. juli    Sommerturnering

lørdag    2. august   Natgolf

lørdag  30. august   Klubmesterskaber

søndag 31. august   Klubmesterskaber

lørdag    6. september  Klubmesterskaber

søndag   7. september  Klubmesterskaber

lørdag  20. september  Efterårsturnering

lørdag    4. oktober  Afslutning for årets begyndere

søndag   5. oktober  Afslutning for Hul Spils Turneringen

lørdag  18. oktober  Afslutningsturnering

lørdag  22. november  Vinterturnering

søndag 30. november  Juleturnering
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Åbningsturneringen
92 forventningsfulde spillere åbnede golfsæsonen 2008 i Greve 
Golfklub. Vejrguderne var med os, da vejret artede sig fra sin 
bedste side med sol og lidt blæst.
 Tidligt om morgenen var hele banen dækket af tåge og 
rimfrost, så matchen blev udskudt 15 min, så rimfrosten kunne 
forsvinde fra greens.
 Vi havde i denne turnering besluttet at blande A, B, C, D 
spillere, som gav et godt flow på banen. Hele matchen blev 
trods de mange spillere afviklet på 4 timer 45 min.
 Efter spillet samledes alle i de nye telte der var sat op ved 
greenen på hul 18. Der var god plads og mad nok til alle.
 Efter spisningen var der præmieoverrækkelse, der blandt an-
det bød på en ny banerekord af Martin Børre Clausen på 76 slag 
brutto fra hvid tee.

Turneringsudvalget

A Rækken      Point
Nr. 1 Jacob Due        42 
Nr. 2 Martin Børre      39
Nr. 3 Thomas Christensen    37
Nr. 4 Thomas Pedersen     33

B Rækken
Nr. 1 Anni Hemp      36
Nr. 2 Lasse Jensen      35
Nr. 3 Rhod Søndergaard    35
Nr. 4 Søren Nielsen      34

C  Rækken    
Nr. 1 Thomas Kruse      39
Nr. 2 Jørgen Ankermann    38
Nr. 3 Mogens Kristiansen    37
Nr. 4 Per Agerskov      36
Nr. 5 Kent Kølvig      34
Nr. 6 Poul Rasmussen     34
Nr. 7 Johnny Villunsen     33

D Rækken
Nr. 1 Thomas Christensen    37
Nr. 2 Arne Harbenich     32
Nr. 3 Anders Nielsen     29
Nr. 4 Edel Rasmussen     28

Tættest på Hul 3, Edith Kruse, 
Tættest på Hul 14 Pawel Poleszczuk

Den kom vist langt ...
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Begynderudvalget

Begynderudvalget har benyttet vinterpausen til at foretage små-
justeringer i begynderforløbet. Hvor der i 2007 kun blev under-
vist i regel- og etikette 2 aftener, vil der i sæsonen 2008 blive 
undervist over 3 aftener. 
 Al aktivetet omkring begyndere vil foregå på mandage. På 
denne dag vil der være undervisning, spil fra grøn tee og spil fra 
rød med faddere. Der er ligeledes defineret en ny rolle, Kaptajn. 
Kaptajnens rolle vil være at koordinere aktiviteterne om man-
dagene, og hver mandag vil der være udpeget en Kaptajn. Som 
tidligere er der altid brug for Faddere, så hvis du har tid og lyst, 
så kontakt en fra begynderudvalget. Detaljeret information om 
begynderdagene finder du på hjemmesiden (www.grevegolfklub.
dk) under Begynderafdelingen. 
 Flemming Lippert og Jesper Kjærsgaard er begge startet på 
DGU’s kursus for regelundervisere. De har allerede været på 
første del, og gennemgår sidste del til efteråret. Efter planen vil 
yderligere 2 medlemmer gennemføre uddannelsen til regelun-
derviser til næste år. 
 Efterårets kampagne for flere hænder var en stor success, 
ikke mindst for begynderudvalget. Som et resultat af dette, er 
begynderudvalget klubbens største udvalg med ikke mindre end 
11 medlemmer.

Klubhusudvalget

Klubhus udvalget har i år besluttet at vi vil arbejde på de sager 
der er mulighed for at få gennemført indtil vi er nok medlem-
mer til at starte byggeriet af et nyt klubhus.
 Indtil videre er det blevet til, at der som alle kan se er sat et 
pænt skab op under trappen hvor computer og score kort står.
 At der er sat  et stort telt op for enden af 18. green så man 
kan sidde og se andre lave fine indspil mens man nyder en 
forfriskning, der arbejdes stadig på at få en køkkenvogn således 
at vi kan udvide sortimentet af spiseligt. Men sundhedsmyndig-
hederne er i spil så der kan desværre godt gå noget tid endnu.
 Til gengæld skulle overdækningen af drivingrangen skulle 
blive færdig til 1. maj, og det er der mange der glæder sig til, 
især på blæsende dage. 
 Har alle bemærket at der nu er sat hegn om beplantningen 
på parkeringspladsen så den er blevet pænere.
 Vi er i udvalget i gang med at undersøge flere forskellige mu-
ligheder for at installere et par toiletter på banen,  og har startet 
kontakte med kommunen for om det overhovedt kan lade sig gøre.
 Vi er i god dialog med Centeret om hvilke muligheder der 
kan være enighed om. med sagen.
 Der er også taget kontakt til VIASAT så vi kan komme til at 
se viasat golf i vort klubhus, endnu en god grund til at blive og 
socialisere efter en god golfrunde.

Så er det måske dig vi mangler til en hjælpende hånd eller 2 
mandag eftermiddag i sensommeren.
 Som kaptajn får du ansvaret for at koordinere vores begyn-
deraftner som ligger mandag Eftermiddag / aften.

 Det vigtigste er at du brænder for at hjælpe vores nye gol-
fere på god på vej – resten skal vi nok lære dig.
 Er du interesseret i at give en hjælpende hånd, eller må-
ske at høre nærmere omkring udvalget & dets arbejde, er du 
velkommen til at kontakte Begynderudvalgets formand Jan 
Petersen på 25442351 eller J@npetersen.dk 

Går du rundt med en Kaptajn i maven…???
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Dameklubben afholder Pink Cup 
og herrerne spiller støttematch til fordel for Pink Cup

i Greve Golf Klub lørdag 24 maj.

Formålet er at indsamle flest muligt penge til forskning
i brystkræft via Kræftens Bekæmpelse.

Alle damer og herrer i Greve Golf Klub kan deltage med
max. Hcp på 46.

Matchfee går til formålet ligesom der vil være lotteri og
puttekonkurrence på udvalgte dage op til matchen.

Det er lykkedes os at få en del sponsorer til at støtte
os i formålet. Se dameklubbens opslagstavle i klubhuset.

Der vil ud over gevinst på min. hvert 10’ende lod i lotteriet
også være præmier til

de første tre pladser i A og B rækker for både damer og herrer, 
samt præmier til længste drive og tættest på hul.    

Tilmelding via Golfbox til dette spændende arrangement.

Cafe Under Uret sørger for en matchmenu, så bestil direkte
hos dem eller i sekretariatet på Greve Golf Center. 

Hele Regelbogen er blevet redigeret for at gøre teksten mere klar 
og moderne. På www.dgu.org  kan du se en samlet oversigt over 
de væsentligste ændringer, der er foretaget. Når du kommer ind 
på DGU’s hjemmeside skal du følge stien Golfspillet – Regler og 
handicap. På denne side er der under Golfreglerne - Indledning 
et link til ’De væsentligste ændringer pr. 1. januar 2008’. Læs 
ændringerne så du ikke bliver overrasket, når du står i situatio-
nen og slår op i bogen og ser en ændret tekst.
Der er ikke tale om revolutionerende nyheder for den almin-
delige klubspiller, men dog enkelte interessante ændringer, 
herunder flere regelsituationer, hvor straffen for overtrædelse 
er reduceret, og det er jo gode nyheder. Til gengæld skal du nu 
passe ekstra på, når du spiller en bold fra en hazard. 
 Den 31. udgave af golfreglerne indeholder en nyskabelse, i 
form af en 9 siders quick guide til reglerne. En grundig gennem-
læsning af denne quick guide vil give en ganske god grundlæg-
gende forståelse af reglerne. 
 Særligt glædeligt er det at det klart fremgår at en bold skal 
markeres INDEN den løftes (eller drejes) for at blive identificeret 
(12-2). Der er også blevet plads til en skitse der viser hvorledes 

man finder nærmeste punkt for lempelse, 
noget som tilsyneladende driller ganske 
mange spillere. 
 Den danske udgave af 2008-2011 
reglerne er endnu ikke udkommet, men 
den kan downloades i pdf format fra DGU 
hjemmeside (længere nede end beskrivelse 
af ændringerne).

De regelkyndige
Per Larsen og Klaus Hemp

Golfreglerne er ny-reviderede
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Hvis man vil opleve suset fra nogle af de store golfbegivenheder 
og se nogle af landets allerbedste juniorer i aktion, skal man 
lægge vejen forbi Greve Golf Center i weekenden 3. – 4. maj. 
Her spiller 71 unge amatører og professionelle under 19 år med 
i Faxe Kondi Touren, som er én af de årligt tilbagevendende 
eliteturneringer i Dansk Golf Unions program. 

Turneringsudvalget i Greve Golfklub blev sidste år kontaktet af 
DGU, der gerne ville afvikle én ud af i alt fire turneringsrunder i 
Faxe Kondi Touren Drenge på den unge Hawtree-bane i Greve. 
At få besøg af nogle af landets bedste golfspillere siger man sjæl-
dent nej tak til, så aftalen blev indgået, og i weekenden den 3. 
og 4. maj er der dermed lagt op til ægte tour-stemning, spæn-
ding og masser af god golf på Karslunde Centervej 45. 
 Forsvarende mester er Mathias Becker Ive fra Hørsholm, og 
selv om der ikke er nogle juniorer fra Greve Golfklub på delta-
gerlisten i år, er der alligevel andre lokale golfspillere, man kan 
heppe på. Således deltager f.eks. Mads Andersen fra Golfklubben 
Hedeland, Andreas Nygaard Pedersen fra Harekær og Benjamin 
Poke fra Roskilde. 

Håb forude
A Pro Træner Renè Wiesel fra Greve Golf Center er fuld af for-
håbning, når det gælder næste års deltagelse i turneringen: ”Vi 
har i hvert fald 5 juniorer i Greve Golfklub, der i øjeblikket nærmer 
sig hastigt et niveau, hvor de kan blande sig med de bedste i landet. 
Jeg tør godt at satse på, at mindst én af disse unge til næste år vil 
være at finde på en deltagerliste til Faxe Kondi Touren Drenge eller en 
tilsvarende turnering”. 
 Faxe Kondi Touren Drenge spilles som 4 selvstændige 

slagspil-scratchturneringer, hvoraf den første altså spilles på 
Greve Golf Center. Lørdag den 3. maj spiller de unge 2x18 hul-
ler, og om søndagen slutter de af med en enkelt runde på 18 
huller. Der er cut efter 36 huller. Tilskuere er meget velkomne til 
at følge spillet på banen.
 De kommende turneringer spilles i Sæby og Herning, og 
finaleturneringen afvikles på Støvringgaardbanen i Randers. 

Den unge elite spiller golf i Greve

Landets bedste golfspillere under 19 år spiller på Greve Golf den 3. og 4. maj.
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Fra serie til divisionsbold  
Sidste års resultater i danmarksturneringen, gør at Greve Golf-
klub i år skal spille mod andre hold i 4 divisionen, holdet kom-
mer vidt omkring geografisk i de indledende runder.
 Efter en velfortjent vinterpause har spillerne de sidste par 
uger intensiveret deres træning, alle spillere er igen klar til at 
give den hele armen. Greve er i år kommet i pulje med Køge, 
Solrød og Rønnede. Vi starter hjemme Lørdag den 17 Maj 2007 
mod Rønnede & slutter 8 runder efter Søndag den 9 august i 
Køge.
 Vi har i år fået tilgang af 2 spillere, Thomas Pedersen fra 
Køge og Mikkel Edlers, der tidligere har spillet i Vallensbæk. 
Truppen er nu på 13 spillere så der bliver kamp om pladserne på 
holdet.
 Igen i år håber vi naturligvis at se mange af jer til vores 
kampe både ude og hjemme, der er intet der sætter en spiller op 
som når han efter et godt slag modtager publikums hyldest.
 På klubbens hjemmeside under eliteafdelingen vil det være 
muligt at følge holdets resultater gennem hele turneringen, 
yderligere vil det i det nye eliteafsnit være muligt at læse nyhe-
der og status omkring spillerne.

4 Divisions pulje 6
  Holdnavn  K  V  U  T  Score  P
  Greve   0          0-0  0
  Køge    0          0-0  0
  Solrød   0          0-0  0
  Rønnede   0          0-0  0
K=Kampe, V=Vundne kampe, U=Uafgjorte kampe, T=Tabte kampe, P=Point

Kommende kampe i Greves pulje.
Dato    Spillested  Hjemmehold - Udehold

Lørdag 17. maj Greve Golfklub Greve - Rønnede
   Køge Golfklub Køge - Solrød

Søndag 18. maj Solrød Golfklub  Solrød - Greve 
   Køge Golfklub  Køge - Rønnede 

Lørdag 7. juni Greve Golfklub  Greve  - Køge 
   Rønnede Golfklub Rønnede - Solrød

Søndag   8. juni Solrød Golfklub  Solrød - Køge
   Rønnede Golfklub Rønnede - Greve

Lørdag   9. august Solrød Golfklub  Solrød - Rønnede
   Køge Golfklub  Køge - Greve

Søndag 10. august Greve Golfklub  Greve - Solrød
    Rønnede - Køge 

Elite
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Dameklubben er en aktiv klub i Greve Golfklub
Golf Grevindernes formål er at fremme klublivet i Greve Golf-
klub gennem konkurrencer og socialt samvær for Greve Golf-

klubs kvindelige medlemmer.

Vi spiller om onsdagen, tilmelding via golfbox.
Vi har fortrinsret både formiddag og eftermiddag.

Vi holder spiseaften den 1. onsdag i hver måned,
med uddeling af præmier.

Vi har en spændende matchkalender hvor der også er ture til
Sverige og andre klubber i Danmark.

Tilmelding koster kr. 200 pr. år, som indbetales til:
Roskilde Bank: konto nr: 6160 – 4018731

Oplys: Greve Golf – medlemsnummer og navn

Læs meget mere på vores hjemmeside 
hvor du også finder bestyrelsen og vores matchkalender 

www.golfgrevinderne.dk

Eller se på opslagstavlen i klubhuset

Bestyrelsen for
 Golf Grevinderne

Stor mave ingen hindring…

I sommer fødte et af Greve golfklubs medlemmer Trine Theil en 
lille datter. Det er der for så vidt ikke noget specielt ved, men 
med til historien hører, at Trine 3 dage før fødslen havde været 
til den sidste kaninprøve med fadder og scoret 20 point fra rød 
tee. Runden blev gennemført med kraftige plukveer og nogle 
pauser. Resultatet betød, at Trine fik sit DGU-kort til 18-huls 
banen.
 FLOT GÅET og tillykke med både datter og kortet.

Læring: Kropsbygning er ingen hindring for at spille en god 
gang golf!!

Stor mave ingen hindring… 
 

 
 
I sommer fødte et af Greve golfklubs medlemmer Trine Theil en lille datter. Det er der for 
så vidt ikke noget specielt ved, men med til historien hører, at Trine 3 dage før fødslen 
havde været til den sidste kaninprøve med fadder og scoret 20 point fra rød tee. Runden 
blev gennemført med kraftige plukveer og nogle pauser. Resultatet betød, at Trine fik sit 
DGU-kort til 18-huls banen. 
FLOT GÅET og tillykke med både datter og kortet. 
 
Læring: Kropsbygning er ingen hindring for at spille en god gang golf!! 
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Sergio Garcia har prøvet det. 
Padraig Harrington har prøvet det. 
Og en lille håndfuld spillere i Greve Golfklubs Åbningsturnering 
13 april har prøvet det. At blive diskvalificeret fordi scorekortet 
var mangelfuldt eller forkert udfyldt.  

Sergio Garcia blev ved en turnering dis-
kvalificeret, da han havde skrevet under 
på et scorekort, som var udfyldt forkert. 
På et par-4 hul havde markøren fejlag-
tigt noteret en 4’er, et hul som Garcia 
havde indkasseret en bogey på. Han 
blev derfor diskvalificeret efter regel 
6-6.d Forkert score på et hul. Teksten 
for regel 6-6.d er: 

Slagspilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, der er ført 
for hvert enkelt hul på hans scorekort. Hvis han indleverer en 
score, der på noget hul er lavere end den faktiske score, bliver han 
diskvalificeret. Hvis han indleverer en score, der på noget hul er 
højere end den faktiske score, bliver den indleverede score stående.

Padraig Harrington, som lå til at 
vinde Benson & Hedges på Belfry, 
blev diskvalificeret midt i finalerun-
den – han ført på det tidspunkt med 
5 slag, da man fandt en fejl på hans 
scorekort fra 1 runde. Fejlen var for-
kerte underskrifter (markøren havde 
underskrevet kortet både som spiller 
og markør (Michael Campell)), og 

Diskvalificeret!

Harrington blev derfor diskvalificeret efter regel 6-6.b Under-
skrift og indlevering af scorekort. Teksten for regel 6-6.b er:  

Efter at runden er færdigspillet, bør slagspilleren kontrollere sin 
score for hvert enkelt hul og afklare ethvert tvivlsspørgsmål med 
Komiteen.
Han skal sikre sig, at markøren eller markørerne har underskre-
vet scorekortet, selv underskrive kortet og indlevere det til Komi-
teen snarest muligt.

 Da turneringsledelsen ved åbningsmatchen i Greve Golf-
klub gennemgik de indleverede scorekort, fandt man et antal 
uregelmæssigheder. Et kort var forkert udfyldt, og andre mang-
lede underskrifter. Den fungerende dommer blev hidkaldt, af 
2 årsager. For at afklare tvivlspørgsmålene og ikke mindst fordi 
han havde været markør på det fejludfyldte scorekort. Reglerne 
er klare: De pågældende spillere bliver diskvalificeret. Det er ikke 
sjovt at være markør på sådan et kort, da man har begået en fejl, 
som spilleren ikke har været opmærksom på da han underskrev 
kortet. Som ekstra salt i såret, var spilleren i præmierækken. 
Fejlen her var opstået, da det rigtige antal stablefordpoint var 
noteret, men forkert antal slag på hul 5. Som regel 6-6.d angiver, 
hvis der angives en lavere score på et hul skal spilleren diskvali-
ficeres. 
 Moralen er, at man skal sørge for at udfylde scorekortet kor-
rekt. Og man skal sørge for at checke sit scorekort sammen med 
markøren inden man underskriver og afleverer det.  
 Humøret i den pågældende bold kom dog lidt op igen efter 
en kvaje-fadbamse fra baren.
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Velkommen til en ny og dejlig
golfsæson.

Golf begynder igen i april. Slut med måtter, 
vognforbud, sne og frost. En mild vinter er 
gået og banen har stået til disposition for medlemmerne med 
kun ganske få og skånsomme lukninger til følge.

Nedslående facts!
Efter en vinter med åbne greens må jeg desværre konstatere, at 
der er for mange nedslagsmærker, som ikke er rettet op. Et ned-
slagsmærke er som et åbent sår, som bare venter på, at ukrudts-
frø skal angribe og destruere overfladen. Det giver mulighed 
for invasion af vildgræsser og 2-kimbladet ukrudt, som ikke er 
velkomne på vores golfbane. 
 At der skal bruges måtter på fairway er en selvfølge. Det er 
for at skåne banen, så den vil fremstå i rimelig stand, når foråret 
melder sig. Græsset gror ikke om vinteren. Der skal både lys og 
varme til for at få græsset i vækst. Der kommer forhåbentlig 
ikke en eneste klage over banens beskaffenhed fra de få, der ikke 
følte det nødvendigt at bruge måtte på fairway.
 Vi har i vinterperioden også valgt at spille fra provisoriske 
teesteder. Enhver kan se formålet hermed ved at besigtige de 
områder, der vinteren igennem har fungeret som teesteder. Det 
slid ville sætte de rigtige teesteder 3-4 uger tilbage, inden de igen 
ville kunne klare fuldt slid. 
 En vinter som denne, 07/08 er til glæde for de fleste, bilister, 
golfspillere, myg, nematoder og dræbesnegle. Normalt vil en 
sådan vinter nemt kunne give anledning til svampeangreb på 
greengræsser. Det er dog ikke tilfældet på vores bane, heldigvis.

 Jeg har kollegaer på andre golfbaner med alvorlige proble-
mer. Vi greenkeepere drøfter nu, hvordan vi kan undgå, at 
det sker igen til næste år. Der er ikke lovlige sprøjtemidler til 
rådighed. Er der et angreb på græsset, må det løses med hårdt 
arbejde, penge og forståelse fra den pågældende klubs medlem-
mer. Jeg håber at enhver golfspiller kan forstå, at det er vigtigt 
at vi greenkeepere overholder landets love og kun anvender de 
sprøjtemidler der er tiltænkt golfbaner. Det er tilladt at sprøjte 
ukrudt væk ved pletsprøjtning. Vi må altså ikke sprøjte hele 
banen med en stor marksprøjte. På golfbaner skal pesticidfor-
bruget reduceres med 75 %. Det kan dermed blive normalt med 
blomstrende ukrudt på banerne.

Greenkeeping
På personalesiden kan jeg nævne at vi i december har sagt farvel 
til Jesper Kristensen. Det var ikke uventet at han søgte nye ud-

Nyt fra greenkeeperen

Holdet i år består herefter af følgende medarbejdere: Robert Callan, Bo Mørk, 
Jens B Henriksen og Jan Ebdrup. G
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fordringer, men en del af den fælles aftale for hans ansættelse. 
Jesper er nu ansat som chefgreenkeeper for Hedensted golf klub, 
og vi glæder os på hans vegne. Et stort tillykke og held og lykke 
med udfordringerne.
 Samtidig har vi ansat en ny medarbejder fra 1. april. Jens B. 
Henriksen som gav en hjælpende hånd i sommeren 2007. Han vil 
fremover være en del af vores team. Jens har mange års erfaring 
som golfspiller. I de seneste år har han uddannet sig til greenkee-
per på AMU-center Nordjylland, og mangler kun den afsluttende 
fagprøve. Han er ansat frem til og med oktober 2008. 

R&A
Jeg er igennem min erfagruppe ”Golfens sønner” tilknyttet et 
Benchmarking projekt for R&A. www.bestcourscesforgolf.uk   
Det handler om løbende opdatering af alle baneforhold. Her 
kan jeg nævne økonomi, størrelse, græstyper, vejr og en løbende 
bedømmelse af greenoverfladen. I lighed med muligheden for at 
formidle en greens spillehastighed, vil det også i fremtiden være 
muligt at bedømme jævnhed, fasthed og et samlet helhedsind-
tryk af greenkvaliteten på den vurderede banen.
 Der er udvalgt 20 baner i Europa, heraf 6 i Danmark, hvor 
Grevegolf Center er en af dem.  Det er fornemt selskab. Jeg 
nævner blot St. Andrews, Caronustie, Royal Birkdale, Muirfield 
og Grevegolf Center. Resultatet af de indsamlede oplysninger vil 
være tilgængeligt for alle klubber i verden. Det vil dermed være 
muligt at drage sammenligninger med andre klubber, og hente 
oplysninger om daglig pleje og drift. 2008 er et prøveår. Derefter 
vil projektet blive tilgængeligt for alle klubber.

Banelukning
Alle baner lukker for spil, når vejret driller. Det gælder også 
Grevegolf Center. Lukningen sker ud fra en vurdering af, hvad 
der er bedst for banen. Derfor er der vognforbud, når banen er 

meget våd, eller når frosten sætter ind. Vognforbud kan altså 
forekomme i det tidlige forår, eller i en ellers stabil vejrperiode 
om sommeren.
 I kan altid orientere jer på vores hjemmeside, hvor banefor-
holdene opdateres dagligt. Jeg vil i hele sommerperioden oplyse 
om nødvendige opgaver, der kan medføre gener for golfspillet. 
Nogle dage kan enkelte greens være lukket midlertidigt. Det vil 
alt sammen være beskrevet under Banen i dag. www.grevegolf.dk

Held og lykke med spillet.
Jan Ebdrup

Billedet er fra den forgangne vinter ...



Tirsdag er Herredag … !
Herreklubben Golfgreverne er i gang med vores 3. sæson. Inter-
essen for Herreklubben har alle årene været og er fortsat overvæl-
dende. Ikke mange nystartede Herreklubber kan prale af, at have 
så mange og ikke mindst engagerede medlemmer som vi har.

Vi har det faktisk ski’de sjovt …!
Formålet med Herreklubben er ret enkelt. Vi ønsker alle fæl-
lesskabet og nogle at dele alle vore succeser på golfbanen med. 
Fiaskoerne snakker vi ikke om.

Også du kan blive medlem af Herreklubben …!
Alle senior medlemmer (min. 19 år) af Greve Golfklub kan blive 
medlem af Herreklubben for sæsonen 2008 for blot kr. 400,-. 
Kontingentet går primært til præmier og tilskud i.f.m. vore mat-
cher og arrangementer.

 Medlemskab opnås ved indbetaling til Herreklubbens konto i 
Roskilde Bank. Konto nr. 6160-4017329. Husk at angive navn og 
medlems nr. ved indbetalingen.

Har du besøgt vores hjemmeside …?
Du finder alle relevante oplysninger på vores hjemmeside www.
golfgreverne.dk. Her kan du bl.a. se en oversigt over medlemmer 
og ikke mindst checke, hvorvidt det nu også kan være rigtigt at 
de altid går 17’eren i par.

Vi fører nemlig statistik i Herreklubben … !
Alle dine runder fra vore Herredage registrerer vi hul for hul. Det 
kan der være mange gode grunde til, at du ikke ønsker. Men ”at 
the end of the day” vil du opleve, at det faktisk er et rigtigt godt 
redskab i dine bestræbelser på at udvikle dig som golfspiller og 
ultimativt besejre banen.

Vi har solgt vores sjæl
til golfbox … !
De fleste af os har vel efterhånden erfaret 
og erkendt de mange fordele ved Golfbox?
     Tidligere sæsoner har vi benyttet 
Golfbox ved tilmelding til større arrange-
menter ex. Fremmed bane og Afslutnings-
match.
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 I år udvider vi det til også at 
omfatte Månedsafslutninger, som 
afvikles med Gunstart over 9 hul-
ler med efterfølgende præmieud-
deling for den forgangne måned 
og fællesspisning i klubben. 
 Desuden skal du altid huske 
(også på Herredage), at registrere 
dig i Golfbox inden du påbegyn-
der din runde.

Wittsjö Golfklub
i Sverige … !
Starttider og overnatning d. 
13.-14. juni er bestilt på én af 
Sydsveriges bedste baner.
 Book allerede nu din plads på 
turen i Golfbox. Prisen for turen 
bliver lige under 1.000,- kr. Skulle 
vi bliver 20 eller flere deltagere, 
så arrangerer vi fælles transport 
i bus med tilskud fra Herreklub-
ben.

Ny og spændende
sponsor …!
Udover Slagteren ”Mad med 
mere” og Guldbageren kan vi nu 
byde velkommen til Super Best 
også fra Tune, som sponsor for 
Herreklubben. ”Støt vore sponso-
rer, De støtter dig...!”

Greve golfklub stiller med 6 hold til Royal Unibrew golfturneringen, hvor man spiller hulspil 
mod andre klubber på både deres og vores bane. Der er 6 rækker i turneringen baseret på handi-
cap eller alder og vi stiller hold i alle 6 rækker. 70 medlemmer har tilmeldt sig forud som delta-
gere på de forskellige hold og der er valgt holdkaptajner for alle holdene. Er man interesseret er 
der stadig enkelte hold, der kunne bruge nogle flere deltagere. 

  Hold Hcp-gruppe/alder Kaptajn Modstandere                                  

  A-rækken herrer mindst 4,5 Mogens Frederiksen  Falster, Køge og Ishøj
 damer mindst 8,0

  B-rækken herrer mindst 11,5 Brian Nielsen Ishøj, Storstrømmen og Marielyst
 damer mindst 15,0

  C-rækken herrer mindst 19,4 Ole Sørensen Smørum, Dragør, Ishøj og Brøndby
 damer mindst 23,0

  D-rækken herrer mindst 24,5 Roland Pedersen Værebro, Køge og Vallø
 damer mindst 28,0 

  Senior damer fyldt 50 i år/ Peter Christensen Skjoldenæsholm, Sorø og Næstved Ny
 herrer fyldt 55 i år

  Veteran damer fyldt 60 i år/ Viggo Raun Furesø, Kokkedal og Frederikssund
 herrer fyldt 65 i år 

Yderligere information om turneringens proportioner og spilleplan kan ses på www.royal-golf.dk 
samt på Greve golfklubs hjemmeside.

Klaus Hemp, sportslig koordinator
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- Golf Grevinderne
INFO AFTEN 2. april 2008

Så er golf sæsonen startet hos Golf Grevinderne. 
 Vi har holdt info aften hvor 26 friske damer var mødt op, de 
fleste gengangere men vi håber at se rigtig mange nye medlem-
mer i den kommende sæson. 
 Besøg vores hjemmeside www.golfgrevinderne.dk og se hvad 
sæsonen tilbyder.
 Formanden Marianne Schach bød velkommen og introduce-
rede om aftenens program.
 Vi startede op med en let anretning fra Cafe Under Uret, 
 Hvorefter match leder og klubmester Anni Hemp offentlig-
gjorde vores spændende match kalender.
 Damerne fik dog en lille sang med på vejen, med løftet pege-
finger fra den rutinerede Anni om at 18 huller ikke må tage me-
re end 4 – 4½ time.
 Vi er stadig en klub med mange nybegyndere, så husk de 
almindelige golfregler, at lukke igennem hvis du er årsag til at 
sinke spillet. Det gælder også på damedagen og i matcher. 
 På spiseaftenen foreslog Anni kanonstart kl. 16.30, da alle så 
kommer ind nogenlunde samtidig. Tilmelding på opslagstavlen 
eller på vores hjemmeside.
 Som noget nyt i år, har du mulighed for at få reguleret dit 
handicap på 9 huller for spillere med handicap over 18,4 gæl-
der, at: 
Indleveres der score over 18 huller reguleres for 18 huller. Indleveres 
score fra 9 huller (forni eller bagni) reguleres for 9 hullers scoren med 
tillæg af 18 stablefordpoint.

 Marianne fortalte og reklamerede for Pink Cup, en støtte 
match 24. maj for Kræftens Bekæmpelse – Støt Brysterne. Der er 
mange muligheder for at give et bidrag til den gode sag, til-
meld dig til turneringen meget gerne sammen med din mand. 
Deltager du ikke i turneringen men vil støtte sagen alligevel, står 
der en ”bøsse” i shoppen, der er lotteri, puttekonkurrence køb af 
souvenier og meget andet. Dette kan du også læse meget mere 
om på vores hjemmeside.
 Vicki havde de forudbestilte og meget lækre windbreaker og 
polo shirts fra abacus med, der er stadig mulighed for at bestille. 
Se hjemmesiden eller opslagstavlen.
 Aftenen blev sluttet af med lidt opvarmning og strækøvelser. 
Fysioterapeut studerende Ida Jørgensen holdt et foredrag om 
hvor vigtigt det er af varme op og strække ud efter sport, og det 
gælder selvfølgelig også golf. Stor tak til Ida.
 Første match starter op onsdag den 9. april, 9 huller brug evt. 
golfbox hvis du ønsker at spille uden for de forud reserverede 
tider, hele dagen gælder i matchen.

Velkommen til en ny sæson.

Bestyrelsen for

Golf Grevinderne
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Så er sæsonen 2008 så småt gået i gang, og vi ser frem til at 
møde en stor lyst hos jer alle, for at dygtiggøre jer inden for 
golfsporten. Juniorudvalget har brugt de seneste måneder til at 
planlægge hvad der skal ske i 2008 i Juniorafdeling.

Faktuelle oplysninger pr. 1. april 2008
Vi er pr. 1. januar, 85 juniormedlemmer i Greve Golfklub. Klub-
ben har 15 piger, hvilket er særdeles flot i forhold til hvad vi 
hører fra andre klubber. Af disse 85 spillere har 45 opnået at få 
DGU kort og registreret handicap. 
 Det er rigtig flot og vi ser frem til at tallet bliver endnu større 
i 2008. 

Træning i den kommende sæson
Vi har aftalt at der i 2008 vil være 5 ugentlige træningstimer til 
Juniorafdelingen. Disse er lagt med 2 timer i weekenden og 3 
timer på hverdags eftermiddage.
 Træningen starter op fra 1. april og varer til udgangen af 
september måned. I skolernes sommerferie kører vi dog med 
ændret træningsprogram.
 I golfbox.dk, kan du under dine egne oplysninger ”grupper”, 
se hvilket træningshold du er sat på og hvornår du skal træne. 
Der er endvidere sendt mails ud til alle, der har meldt tilbage at 
de ønskede træning på det tilbudte tidspunkt. Skulle der stadig 
være juniorer, der endnu ikke er sat på hold, skal de kontakte 
juniorafdelingen@grevegolfklub.dk. 

Turneringer
I 2008 vil der blive arrangeret 6-7 interne klubturneringer, hvor 

alle spillere der har bestået teori- og slagprøve kan deltage. 
Vi håber selvfølgelig at så mange af jer, som overhovedet vil 
deltage i disse turneringer, da de er gode til at få trænet spillet, 
regler mv. i. 
 Endvidere vil vi lægge op til deltagelse i flere DGU turne-
ringer og distrikts turneringer. Vi vil i løbet af den kommende 
uge, skrive ud til de juniorer, som har mulighed for at deltage i 
turneringer i andre klubber, for at høre den enkelte spiller om 
han/hun ønsker at deltage. Denne tilbagemelding er meget vig-
tig for klubben, da vi skal tilmelde hold og spillere allerede her i 
februar.

Teori- og slagprøver
I den kommende sæson, vil vi arranger en slagprøve hver 
måned, således at de spillere der løbende bliver klar til gå til 
slagprøve får mulighed for det. Planen er at afholde prøven hver 
den 1. weekend fra april af.
 Vi vil i løbet af de kommende måneder afholde teoriunder-
visning og teoriprøve. Nærmere information sendes ud til via 
mail. Og vær opmærksom på, at tilmelding til både teori og 
slagprøver skal ske via golfbox.dk, under kalender, hvor du kan 
se disse prøver, når de er åbne for tilmelding.

Øvrige aktiviteter
Her den 11. januar afholdt vi en spilleaften i klubhuset, hvor 
vi havde inviteret alle juniorer til en hyggeaften, hvor der blev 
serveret sodavand, chips og slik, samtidig med at vi spillede golf 
på Nintendo Wii på storskærm.
 Vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor der var mødt 15 med-
lemmer op samt et kommende medlem. Vi kunne også konsta-

Juniorafdeling 2008
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tere, at fordi man har et lavt handi-
cap, er det ikke ensbetydende med at 
man er god til at spille Playstation / 
Nintendo Wii golf.
Det var dejligt at se, at de unge ikke 
helt havde glemt deres golfklub hen-
over vinteren.

Golfkalenderen 2008 
Golfkalenderen 2008 er netop lagt 
ud på hjemmesiden. Vi vil forsøge at 
indlægge alle aktiviteter for juniorer 
i denne kalender, så man altid har et 
samlet overblik over aktiviteter. Vær 
også opmærksom på at der ofte forekommer ændringer, så lad 
være med at printe kalenderen ud. Gå ind på hjemmeside og 
find den opdaterede version.

Faxe Kondi Tour - 3.og 4. maj i Greve Golfklub
Har du lyst til at se Danmarks bedste juniorer spille golf på 
Greve Golfklubs bane, så mød op i klubben den 3. og 4., hvor 
ca.80 spillere fra hele landet skal spille en slagspilsturnering. Det 
kunne jo godt være at der er lidt at lære her.

Mail adresser i golfbox.dk
Og så den sædvanlige at slutte af med. HUSK nu at få registreret 
en mail adresse i golfbox.dk, som I går ind og læser. Vi sender 
kun informationer ud via mail og på hjemmeside, og i den 
forbindelse oplever vi ofte at vi mails retur, hvor mailadressen 
ikke længere eksistere og vi hører om medlemmer der ikke har 
modtaget informationer i lang tid…..lige så lang tid som de ikke 
har læst mails…..

Rigtig god sæson.
Hilsen Juniorudvalget.

 Anne-Mette Sommer Henning Kløcker
 Anker Kronbach Brian Vilhelmsen

Juniorafdeling 2008
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Regelhjørnet - Historier og finurligheder omkring reglerne i Golf

Greve Golfklub, Søndag eftermiddag, Hul 6
Den kolde februar vind bed i ansigtet på Pedersen da han teede 
bolden op. Mortensen havde efter endeløse forsøg på at overtale 
Pedersen til en runde på vinterbanen, endelig fået held med 
sit forehavende. Pedersen var mere til golf i T-shirt, solskin og 
varmegrader, men havde alligevel modstræbende indvilliget i at 
tage en runde. 
 Pedersen ramte bolden rent, og den susede op mod fairway 
mellem bunkerne. ”Perfekt slag”, sagde Mortensen. ”Hvem siger 
at man ikke kan spille golf selv om man ligner en parodi på Mi-
chelin manden”. Mortensen sætter sin bold i spil, et næsten lige 
så perfekt slag bringer bolden inden for få meter fra Pedersens. 
 Pedersens sender sit andet slag ud til højre, og den finder 
hvile i den vandpyt som næsten er blevet til en sø. ”Der er gratis 
drop”  råber Mortensen i den tiltagende vind. Mortensen sender 
andet slaget op midt af fairway. Da de kommer frem til vandet 
og Pedersens bold, er der 
lidt diskussion om hvor Pe-
dersen skal droppe. ”Er det 
ikke det nærmeste sted hvor 
der ikke er vand”, spørger 
Mortensen. ”Helt korrekt”, 
svarer Mortensen, men der 
er ingen grund til at droppe 
i roughen. ”Drop her inde 
på fairway, så får du et bedre 
leje”. Pedersen var i tvivl 
om Mortensen havde ret – 
men som sædvanlig var han 

meget overbevisende i hans proklamation. Pedersen droppede 
på fairway, og placerede derefter bolden på den lille måtte man 
jo skulle slå fra her om vinteren for at beskytte fairway.
 Efter et par slag mere er de begge tæt på green. Mortensen er 
uheldig med det sidste slag, så bolden flyver over green, og lan-
der i vandet. ”Hvis der ikke havde været al det vand, ville søen 
ikke havde nået helt herud”, sagde Mortensen. Ganske rigtigt, 
hans bold lå ikke inden for markeringerne, men da søen var 
noget større end normalt, lå bolden i vand. ”Jeg slår slaget om”, 
sagde Mortensen, ”det giver ikke straf”. Mortensen gik tilbage til 
stedet hvor han havde slået sidste gang, og sendte bolden ind på 
green. Pedersen mumlede for sig selv,. ”Jeg må se at få læst på de 
regler igen, det kan ikke være rigtigt at hver gang han kommer i 
problemer, så er der en regel som redder ham”. 
 Mortensen tager flagstangen op og lægger den et par meter 
bag hullet. Pedersen putter, bolden går lige udenom hullet, og 
tager retning mod den upassede flagstang som ligger på jorden. 
”Flytter du lige flagstangen”, råber Pedersen, ”ellers rammer jeg 
den”. Mortensen står uanfægtet med armene over kors. ”Des-
værre gamle ven, men det må jeg ikke” siger han lakonisk. I 
samme øjeblik rammer Pedersens bold lige netop flagstangen. ”2 
strafslag” siger Mortensen, ”det var da pokkers uheldigt”. Peder-
sen hørte ikke efter, han skulede til bolden og surmulede resten 
af runden. 
 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

re
ge

lh
jø

rn
et

 f
or

ts
æ

tt
es

 s
id

e 
19



Greve Golfklub - 19

Gode råd til hurtigere spil

 1. Start ikke på første hul, før din starttid.
   Dvs. holdet foran har spillet 9-10 mi- 
  nutter
 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 bol- 
  den 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 bol-
  den, mens andre putter (uden at til-
  sidesætte 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.

Søndag eftermiddag, Hul 6.

Situation 1: Bold i vandpyt 
I golfreglerne findes den under regel 25. 
1a, hvor der tales om unormale overfla-
deforhold eller i populær tale ’tilfældigt 
vand’.
 Reglen er, at spilleren løfter bolden 
og dropper den UDEN straf indenfor én 
køllelængde fra det nærmeste punkt for 
lempelse. Det nærmeste punkt må ikke 
være nærmere hullet og heller ikke være 
i en hazard eller på en green.
 Hvis det nærmeste tørre sted er i 
roughen i forhold til hvor Pedersens 
bold er landet, begår Pedersen fejl ved at 
lytte til Mortensen. Bolden skal i så fald 
droppes i roughen. Dette gælder også 
selv om søen er på fairway – man kan 
altså risikere at få et dårligere leje.

Situation 2: Søen er gået over 
sine bredder
Hvis man som Mortensen lander i en sø, 
der er gået over sine bredder og vandet 
er udenfor de gule eller røde pæle, skal 
reglen ved situation 1 benyttes. Find 
nærmeste tørre sted, dog ikke nærmere 
end hullet og drop indenfor en køl-
lelængde. Husk at tage højde for at der 

hvor du stiller dine fødder også skal være 
helt tørt – det kan i værste fald betyde, at 
man kan komme ret langt væk fra stedet, 
hvor bolden er landet.
 Mortensen kan dog erklære bolden 
uspillelig og gå tilbage et slag fra hvor han 
slog det forrige slag. Det medfører dog, at 
han får et straffeslag samt at de alle slag 
som han slår tæller med i scoren.

Situation 3: Bolden rammer flag-
stangen
Der er kommet en ændring til denne 
regel i år, som siger at man ikke længere 
får straf, hvis man flytter flagstangen når 
en bold er ved at ramme den. Straffen 
for at ramme flagstangen er dog fortsat 
2 straffeslag. Så nu må man gerne være 
flink.

Etiketten: Lad være med at være sur, 
hvis du bliver pålagt en straf for en forse-
else. Sæt dig ind i reglerne – de fleste reg-
ler er lavet for at hjælpe spilleren og ikke 
for at straffe. HUSK: Det er jo kun en leg 
og vi bliver alligevel aldrig verdensme-
ster i golf – men måske i reglerne!!

Klaus Hemp & Per Larsen

Regelhjørnet - Historier og finurligheder omkring reglerne i Golf



20 - Greve Golfklub

Så lykkedes det…

Vi 

Vi har fået springvandet op og køre
Vi har brugt en del tid her uden for sæsonen for at finde en 
løsning der kunne få vores springvand til at køre, desværre måtte 
vi sande at den tanke vi først havde med at få strøm til springvan-
det krævede en væsentlig investering i speciel kabel der kunne 
tåle både vand og jord, derfor har vi valgt en midlertidig løsning 
der består af en lille nødstrømsgenerator, men ikke desto mindre 
kørte springvandet under hele åbningsturneringen.
 Vi er dog nu blevet enige om at flytte springvandet til søen 
ved green på hul 9, både fordi søen her har en mere passende 
størrelse til springvandet, søen har godt af den beluftning 
springvandet tilfører vandet, og så er det væsentlig nemmere at 
føre konstant strøm til den sø. 
 Vi håber, I vil nyde springvandet når I kommer rundt på 
banen.

Baneudvalget.

Årets generalforsamling blev rigtig 
godt besøgt, ikke mindst fordi vi havde 
inviteret Jan Larsen, mentaltræner, til 
at komme og fortælle os alle om det vi 
kan, hvis vi vil det nok.
 Jan kunne fortælle om hvordan det 
er vigtigt at afkoble mel-
lem slagene, for ikke mange menne-
sker kan fokusere og koncentrere sig 
igennem en hel golfrunde som typisk 
varer mellem 4-4½ time. Samtidig er 
det vigtigt at fokusere på de ting på 
runden du kan ændre på, det vil sige 
kan du ikke ændre på ting der ikke har 
noget med golf at gøre, er der ingen grund til at bruge energi på 
det, på banen.
 Udover Jan’s besøg bød også generalforsamlingen på en del 
spændende debat. Bl.a. var der et udbredt ønske fra medlem-
merne om mere åbenhed i bestyrelsen og udvalgenes arbejde, 
det er derfor efterfølgende blevet besluttet at alle Bestyrelses- og 
Udvalgsreferater vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, 
umiddelbart efter referatet er godkendt af mødedeltagerne.
 Referatet fra generalforsamlingen er også offentliggjort på 
hjemmesiden.

Bestyrelsen

Generalforsamling 2008Generalforsamling 2008. 
 
Årets generalforsamling blev rigtig godt besøgt, ikke mindst fordi vi havde 
inviteret Jan Larsen, mentaltræner, til at komme og fortælle os alle om det vi 
kan, hvis vi vil det nok. 
Jan kunne fortælle om hvordan det er vigtigt at afkoble mellem slagene, for 
ikke mange mennesker kan fokusere og koncentrere sig igennem en hel 
golfrunde som typisk varer mellem 4-4½ time. Samtidig er det vigtigt at 
fokusere på de ting på runden du kan ændre på, det vil sige kan du ikke ændre 
på ting der ikke har noget med golf at gøre, er der ingen grund til at bruge 
energi på det, på banen. 
 
Udover Jan’s besøg bød også generalforsamlingen på en del spændende debat. Bl.a. var der et udbredt 
ønske fra medlemmerne om mere åbenhed i bestyrelsen og udvalgenes arbejde, det er derfor 
efterfølgende blevet besluttet at alle Bestyrelses- og Udvalgsreferater vil blive offentliggjort på vores 
hjemmeside, umiddelbart efter referatet er godkendt af mødedeltagerne. 
 
Referatet fra generalforsamlingen er også offentliggjort på hjemmesiden. 
 
Hilsen 
Bestyrelsen 
 

Jan Larsen
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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 ...
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Elektronisk indberetning af scorekort
Der er i denne sæson blevet åbnet op for at medlemmer kan 
indtaste egne scorekort, enten fra touch-screen’en i klubhuset 
eller fra en anden computer med internet indgang.
 For at en score kan være tællende skal markøren godkende 
indtastningen af scorekortet, ved at logge ind og godkende 
scorekortet, herefter skal klubben godkende scorekortet. Det 
betyder at det er af stor vigtighed at scorekortet bliver indleveret 
fuldstændig som før.
 Før ovennævnte ting er i orden er det nye scorekort ikke en-
deligt registreret, men men men, husk at, dette ændrer ikke på 
at en bedre score end handicap er gældende fra det øjeblik at det 
sidste put er sænket. Det vil sige at, dit nye, bedre, handicap er 
gældende fra runden er færdig spillet. Ved en runde der er tæl-
lende og måske giver dig et højere handicap end før, er det nye 

Handicapudvalget
handicap først gældende når scorekortet er korrekt registreret i 
golfbox.
 Har du spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til 
at kontakte os på mail info@grevegolfklub.dk.
 Indlevering af scorekort med 9-hullers runder til regulering.
 Som du måske ved, så er det nu blevet muligt at blive regu-
leret ved 9 hullers runder helt ned til handicap 18.4, men for at 
man skal anvende den nye regel er der en vigtig ting som skal 
være opfyldt, runden man går må kun være 9 huller. Det vil sige 
at, man kan ikke indlevere et scorekort over 18 huller, og så kun 
ønske at anvende enten for-ni eller bag-ni.
Sker det at et scorekort indleveres med 18 huller udfyldt, men 
at de 9 huller faktisk berettiger til en regulering, kan scorekortet 
ikke anvendes til regulering efter de ændrede regler i henhold til 
handicapreglerne §5.11
 Har du spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til 
at kontakte os på mail info@grevegolfklub.dk.

Sommersæsonen er kommet godt i gang. Opfindsomheden er 
stor med hensyn til at variere golfspillet om torsdagen. Det med 
at finde på, går på omgang, altså der er forskellige, der arrange-
rer. Fremmødet er på mindst 25, hvoraf en stor del bliver og spi-
ser frokost. Under frokosten bliver de store beslutninger taget, så 

hvis man ønsker indflydelse og tage initiativer, er dette det helt 
rigtige sted at indøve indflydelse.
 Jørgen Godtfredsen er vores 
kommunikationsorganisator, der 
sørger for at initiativer, medde-
lelser, gode og dårlige nyheder, 
aflysninger, tilbud m.m. kommer 
ud til alle via mail. Send en mail til: 
j.godtfredsen@tiscali.dk og Jørgen 
sørger for at vi at vi alle bliver del-
agtiggjort i budskabet.
 Det er torsdag kl. 9.45, vi mødes.

Skrevet af Lars, da ikke andre 
Seniorer havde indsendt stof til bladet!! 


