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Formandens Golfhul

Da vi ved samme tid sidste år, udsendte 
vores klubblad var det med billeder af en 
oversvømmet bane på forsiden, det er vi 
heldigvis blevet forskånet for i år.
Man har endog til tider i denne sommer 
kunne tænke, om banen kunne klare den 
megen tørke der har været, men det ser 
det heldigvis ud til. Banen står rigtig flot.
 Der er lige før sommeren blevet lavet 
nye lokale regler, det betyder samtidig 
at de midlertidig lokale regler, som var 
gældende før, ikke længere er i ”spil”.
 Når man læser denne udgave af klub-
bladet, føler man måske som medlem at 
klubben er ved at gå i opløsning, da der 
jo er 2 udvalgsformænd som har valgt 
at søge andre veje. Selvfølgelig er det 
ikke tilfældet, for som man jo ligeledes 
kan læse så er der allerede udpeget en 
ny formand for informationsudvalget, 
hvor Flemming har sørget for at hans 
efterfølger kan tage over præcis, hvor han 
slipper, og jeg er da heller ikke et øjeblik i 
tvivl om at, vi nok skal finde en rigtig god 
afløser for Henning der slipper sit ”tag” 
om juniorerne, hvor der fra bestyrelsen 
skal lyde en meget stor tak for indsatsen i 
juniorudvalget.
 I bladet her kan man også læse om 
herrernes tur til Sverige, og jeg kan da 

godt ærgre mig lidt over at jeg ikke selv 
fik tid til at tage med, men det kan måske 
nås til næste år. Damernes tur glæder vi 
os så til at læse om i næste nummer.
 Her på falderebet af deadline er det 
lykkedes for vores elite at vinde begge de-
res sidste kampe i Danmarksturneringen, 
4. division. Det betyder at holdet blev nr. 
2 i den pulje som de rykkede op i. Et stort 
tillykke skal lyde herfra.
  Den 22. og 23. august er der sund-
hedsfestival i Greve Kommune. Det bety-
der at der kommer til at foregå en masse 
på Mosede Fortet, og Greve Golfklub vil 
også være at finde på fortet, så kom ned 
og besøg os.
 Udover det vil jeg ønske jer en rigtig 
god sensommer, med forhåbentlig mange 
golftimer endnu, inden vinteren daler 
ned over os.

Allan B. Corfitsen
Formand
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Status på turneringerne
Vi har haft et godt forår med en del turneringer og rimelig godt 
vejr.  Antallet af deltagere til turneringer har svinget en del, og 
2. turnering blev aflyst. Om det er de forskellige turneringsfor-
mer, der har haft indflydelse på om spillerne har lyst til at spille, 
ved vi ikke helt. Men åbningsturneringen og sommerturnerin-
gen, som var helt almindelige stablefordturneringer, har været 
godt besat. En lille statistik over turneringerne:

Turneringsnavn    Turneringsform  Antal deltagere
Åbningsturnering   Stableford      99
Løbende hulspilsturnering Hulspil      aflyst 
Pinsemorgenturnering  Texas scramble    22
Kønnenes kamp    Hulspil      16
Ægtepar/par turnering  Greensome     12
Sommerturnering   Stableford      63
Natgolf      Speciel      10 - aflyst

Af dette kunne vi udlede at I kun er interesseret i at spille stable-
ford turneringer, eller at I ikke kender de andre former og derfor 

Turneringsudvalget

Sponsorer

En bedre løsning....
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ikke vil deltage. Har du en mening om dette, kan du sende en 
mail til karin@tunenet.dk.

Kommende turneringer
30-31. august   Klubmesterskab     Slagspil
6-7. september  Klubmesterskab     Hulspil
20. september  Efterårsturnering
18. oktober   Afslutningsturnering
22. november  Vinterturnering
30. november  Juleturnering

Sommerturneringen
Søndag den 13. juli mødte 61 spillere op til udfordringer på 
banen. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel og der var 
en del blæst som nok drillede mange spillere. Alle havde dog en 
dejlig dag  på banen. Der var en del spillere som efter 5 timers 
blæsevejr skulle skrives op. Statistikken lyder: 37 Skrives op,  5 
Skrives ned og 19 har uændret HCP. 

Faxe kondi turneringen
Weekenden 3-4. maj stod i juniorernes tegn. 68 spillere mødte 
op til DGU’s Faxe Kondi turnering. Den første i rækken. Spil-
lerne var meget begejstrede for vores bane, og det samme var 
den forældreflok som fulgte med rundt på banen. Vores bane-
rekord blev slået allerede lørdag, hvor 3 spillere gik banen i 73 
slag, men den bedste runde kom om søndagen, hvor vinderen 
af turnering gik banen i 69 slag. Det var rigtig flot. Nu har vores 
egne spillere lidt at spille efter.
 Vi har efter turneringen fået et takkebrev fra DGU. De var 
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Turneringsudvalget

meget glade for den store hjælp og velvillighed de mødte hos os 
i Greve Golfklub. Vi fik også et takkebrev fra et hold forældre, 
der havde været med på banen. De syntes vi har en rigtig dejlig 
bane, og de mødte kun glade og hjælpsomme mennesker un-
dervejs. Der skal også fra turneringsudvalget lyde en tak til alle 
de frivillige hjælpere der havde lyst til at hjælpe i den weekend. 
Det var rigtig dejligt. 
 I Greve Golfklub får vi endnu en udfordring fra DGU’s side. 
De har nemlig lagt slutspillet i 3. Division for herrer og 1. Divi-
sion for damer, på vores bane, lørdag d. 13. september. Her skal 
vi igen bruge en del frivillige som startere og forecaddies. Alle 
der har lyst til at hjælpe til, og samtidig se en masse god golf, 
kan sende en mail til karin@tunenet.dk. Vi håber at høre fra dig.

Langsomt spil på banen
Der er stadig lidt problemer med at holde hastigheden i spillet. 
Du kan hjælpe til med at få det til at glide hurtigere, hvis du 
bruger disse råd:
- Vær klar ved din bold, når det er din tur til at slå
- Led ikke efter bolden i mere end 5 minutter (kig på uret når   
 du starter)
- Slå en provisorisk bold, hvis du er i tvivl om bolden kan    
 være tabt
- Slå til din egen bold, inden du hjælper med at lede efter    
 mod/med spillerens bold
- Når I går frem mod næste tee-sted, snak om scoren, så I er   
 klar over, hvem der har honnøren  
- Spilleren med honnøren teer ud og skriver scorer, mens de   
 andre teer ud

 

 
 

 1

 

Udfordringsmatch 
Hvis I altså tør ! 

 
Grevinderne udfordrer Greverne 

 
Onsdag den 10. september 

 
9 huller   

 
Gunstart kl. 17.00 

 
Tilmelding i golfbox 

 
Fælles spisning efter matchen 

samt præmieoverrækkelse 
 

Vi spiller ”Casino” 
To spillere ganger deres stablefordpoint med hinanden 

Feks. 1x2 = 2 eller feks. 3x0 = 0 

 
Hilsen fra Grevinderne 
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Begynderudvalget
Der har været afholdt 3 begynderhold i regel- og etikette hen 
over foråret og forsommeren. Ændringerne vi gennemførte, 
således at der nu undervises 3 aftener i stedet for sidste års 2, er 
godt modtaget. Ligeledes fungerer det godt med en Kaptajn hver 
mandag til at styre slagets gang på begynderbanen samt spil fra 

Handicapudvalget

I år har vi skærpet ”straffen” for at indlevere et forkert udfyldt 
scorekort. Det er der desværre alt for mange der har måtte 
sande.
 Vi må desværre afvise adskillige scorekort, som mangler 
enten dato, medlemsnr., spillers underskrift eller markørs un-
derskrift. Og selvfølgelig med efterfølgende ærgrelse fra spilleren 
der har indleveret scorekortet.
 Grunden til, at vi i Handicapudvalget har valgt at afvise sco-
rekort modsat tidligere år, er den, at det trods alt er bedre at lære 
korrekt udfyldelse af scorekort i forbindelse med private runder 
frem for i en turnering, hvor man måske står til en præmie, men 
må se sig diskvalificeret på grund af forkert udfyldt scorekort.
Hvis man mener der er en fejl fra vores side i forbindelse med 
indtastning af scorekortet, er man altid velkommen til at 
kontakte os. Vi gemmer scorekortet i 3 måneder og kan i den 
periode sagtens finde kortet frem, her er det dog vigtigt, at man 
kender sin spille dato.
 Husk! Det er blevet muligt at indberette sin score elektro-
nisk, enten via computeren i klubhuset eller fra sin egen com-
puter. MEN, man skal huske at indlevere scorekortet alligevel, 
for først derefter kan vi godkende indberetningen. Hvis du har 
spørgsmål til den elektroniske indberetning kan du altid kon-
takte os på mail, info@grevegolfklub.dk.

Klubhusudvalget arbejder stadig på at gøre vore faciliteter så 
gode som mulige.
 Det har desværre vist sig at være økonomisk umuligt at få 
installeret en køkkenvogn ved hul 18 da, kravene fra myndighe-
derne var mange og dyre, teltet vil også blive flyttet tilbage ved 
huset, da det ikke har vist sig at være muligt at få lagt gulv/ter-
rasse, hvor det står nu.
 Klubhusudvalget har været ude og se på muldtoiletter for at 
finde ud af om der er lugtgener ved sådanne, det var der ikke, så 
der arbejdes nu videre på at få et eksemplar prøveopstillet. 
 Til gengæld er overdækningen af drivingrangen nu næsten 
færdig. Der mangler blot lidt maling og indvendigt lys og en 
evt. kasse til Rene´s remedier
 Der er også taget kontakt til VIASAT, som ikke ville give 
os abonnementet til tilbudspris, men vi arbejder stadig på at 
komme til at se Viasat golf i vort klubhus, så der er endnu en 
god grund til at blive og socialisere efter en god golfrunde.
 Der er opstillet en tønde med vand samt børste ved trykluft-
pistolen, så man kan få renset sit udstyr.

Lidt nyt fra Klubhusudvalget

rød tee på bag-9. Vi forventer endnu mere aktivitet om manda-
gen her efter ferien, og kan derfor som altid, bruge flere faddere 
som har lyst til at bruge et par timer sammen med begynderne.
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Du sidder nu med det 11. klubblad i ”hånden”. Da vi i sin tid 
skulle starte klubbladet op, tog jeg ansvaret for den tjans. Det 
skulle vise sig, at det ikke var helt let uden forudgående viden 
om opsætning af blade, men alligevel fik vi da et nogenlunde 
acceptabelt resultat frem. Helt anderledes gik det, da klubmed-
lem Lars Hartig fra FilaOffset tilbød sin hjælp. Så fik vi udgivet 
et klubblad, der også lignede et blad.
 Vi har gjort os mange tanker i forbindelse med udelukkende 
at være et elektronisk blad. I et nummer af klubbladet opfordre-
de vi medlemmer der ønskede bladet i ”Hard-Copy” at kontakte 
os, for så ville vi sørge for det, men vi fik ikke en eneste henven-
delse.
 I medlemsundersøgelsen, som vi gennemførte i januar/
februar i år, kunne vi da også læse, at medlemmerne var overor-
dentlig glade for klubbladet. Det vælger jeg at tillægge Lars stor 
ære for, med sin hjælp.
 Hvorfor skriver ”han” nu alt det her, tænker du måske. Jo ser 
du, det gør jeg, fordi jeg har valgt at lægge mit fokus et andet 
sted, som kraftigt trænger til en opfrisker. Klubbens Hjemmeside.
 Derfor har jeg valgt at trække mig som formand for informa-
tionsudvalget og overdrage posten til Per Larsen, mens jeg bliver 
i udvalget, udelukkende som Webmaster.
 Tak for den opbakning jeg har fået fra medlemmerne, mest 
i forbindelse med klubbladet, men da også i forbindelse med 
åbent hus arrangementer m.m. jeg har afviklet i klubben.

Flemming Schou Nielsen

Ny formand for 
Informationsudvalget

Golf Grevinderne på tur til Skovbo
Det var lidt tvivlsomt om 
turen til Skovbo blev til 
noget, da vejret truede både 
med hård vind og regnvejr. 
Men det danske sommervejr 
overraskede atter en gang, 
solen skinnede ind i mellem 
skyerne og regnen holdt sig 
væk, så det var kun vinden vi 
kunne bruge som undskyld 

for de skæve drive.
 Skovbo er en pragtfuld og smuk bane, meget kuperet med 
mange udfordringer. En bane vi helt sikkert har lyst til at besøge 
igen.
 Vi var desværre kun 6 deltagere, så vi kan jo overraske de 
øvrige i dameklubben og lave en ny tur til næste år.  Efter mat-
chen fik vi serveret skinke med grøntsager med diverse drikkelse.
 Matchen blev vundet 
af Birgit, men da alle hav-
de gjort sig fortjent til en 
præmie, gik alle damerne 
hjem med en flaske vin.
 Håber nogle flere vil 
melde sig til vores ude-
bane ture, det er kanon 
hyggeligt og sjovt at spille 
på andre baner.
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Aktiviteter
Ja, så er vi jo godt i gang med sæsonen 2008 – vores 3. sæson. I 
juniorafdelingen har vi haft nogle tanker om aktiviteter for vo-
res juniorer i 2008. De har ligget op ad de aktiviteter vi afholdte 
i 2007.
 Det er desværre vores opfattelse, at de planlagte aktiviteter 
ikke længere bliver benyttet så flittigt som i de tidligere sæsoner.
 Vi har i 2008 5 træningshold for vores juniorer, hvor der på 
de fleste af holdene er en rimelig deltagertilslutning, mens der 
på andre hold er et lidt tyndere besætning. Vi er fra klubbens 
side selvfølgelig nødt til at tilpasse udbuddet af træningstimer 
for vores juniorer til efterspørgslen og de muligheder som Greve 
Golfcenter giver os med hensyn til tider mv.
 Det har ikke været muligt at få lagt alle træningstiderne i 
weekenden, men som i alle andre idrætsklubber ligger trænin-
gen jo også på hverdage – eftermiddag eller aften. Jeg håber der-
for at der er andre forklaringer på den mindre træningsaktivitet i 
år end de forrige år.

Juniormatcher
I klubben har vi i 2008 planlagt 7 juniormatcher for vores ju-
niorer – det har desværre allerede nu været nødvendigt at aflyse 
to af de foreløbig 4 matcher grundet en al for lille tilmelding.  
Der skal vore minimum 10 deltagere før vi afholder matchen og 
lægger beslag på vores 18-hullers bane. Til seneste match var der 
ved tilmeldingsfristens udløb kun 2 tilmeldinger……

Juniorturneringer
I år har vi haft flere spillere fra klubben ude og spille turnerin-

ger, hvilket har været meget positivt og vi har haft nye spillere 
med ude.
 I Junior Distrikt Tour 2008 havde vi 2 hold med (3 spillere 
pr. hold). Et hold i U19 række A, hvor Andreas Bech, Jacob Due 
og Patrick S. Larsen repræsenterede klubben. Desværre var de 
oppe med flere meget stærke hold og nåede ikke videre til mel-
lemrunden, men sluttede på anden pladsen. 
 I U16 havde vi ligeledes et hold med, hvor Simon Kløcker, 
Kasper Due og Nicolai Hagensen prøvede kræfter med hold fra 
andre klubber. Også her var der hold fra andre klubber som 
stillede med rigtig gode hold, hvilket gjorde at U16 holdet også 
sluttede på andenpladsen og derfor ikke gik videre til mellem-
runden.
 I Kids Cup 2008 havde vi to debutanter med – nemlig Daniel 
Nedergaard Larsen og Simon Warming. De gjorde begge en 
fin entré i denne turnering – hvor vinderne kom til Jylland og 
spille med de kendte stjerne fra TV. Det blev dog ikke Daniel og 
Simon i denne omgang, da de sluttede henholdsvis som nr. 16 
og 19.
 Vi har da også haft et par spillere ude og spille ranglistetur-
neringer under DGU. Jacob Due og Andreas Bech er indtil for 
ganske nylig vores to eneste spillere der har kunnet deltage i 
disse rangliste turneringer, da kun de opfyldte kravene til et lavt 
handicap. Nu har vi da fået et par stykkere mere der kan deltage 
i disse turneringer, så vi håber på gode resultater i de kommende 
turneringer. Lige i øjeblikket ligger Andreas og Jacob placeret 
som henholdsvis nr. top 203 og top 243.
 Til alle vores turneringsspillere krydser vi fingre for en endnu 
bedre sæson i 2009, hvor vi ligeledes håber at have flere nye 
spillere med – det er jo rigtigt sjovt at spille. 

Juniorafdelingen informerer
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Sommer Camp 2008 – AFLYSNING
I de to foregående sæsoner har vi med stor succes og tilslutning 
afholdt sommer camp for vores juniorer. Der har i begge de 
tidligere sæsoner været 25 deltagere.
 Så igen i år har vi derfor planlagt en sommer camp med 
sociale aktiviteter og en masse golflege, øvelser og spil på vores 
baner.
 Der har desværre ikke i år været den nødvendige tilslutning 
til arrangementet, hvorfor vi har været nødsaget til at aflyse 
årets sommer camp 2008. Der var her 14 dage efter tilmeldings-
fristens udløb kun 6 tilmeldinger, hvorfor vi har valgt ikke at 
gennemføre campen i år.

Juniorudvalgets arbejde – aktiviteter
Ovennævnte indlæg omkring deltagelse i planlagte aktiviteter 
bringer mig hen til et spørgsmål omkring de aktiviteter vi laver 
for vores juniorer. 
 Juniorudvalget bruger en del tid på planlægning og gennem-
førelse af diverse aktiviteter for jer juniorer. Vi vil selvfølgelig 
helst benytte vores fritid på at lave aktiviteter, som I ønsker at 
deltage i.

Jeg vil derfor venligst bede ALLE juniorer sende en mail 
til  juniorafdelingen@grevegolfklub.dk , hvor I angiver:

Navn

Medlemsnr.

samt minimum 3 aktiviteter, som I mener der skal indgå i 

en aktivitetsplan for en juniorgolfsæson i Greve Golfklub.

Juniorudvalget
Jeg har nu siddet som formand for juniorudvalget i de seneste 3 
sæsoner og synes det er ved at være tiden for en udskiftning på 
denne post. Jeg stopper derfor helt i Juniorudvalget ved sæso-
nens afslutning i år.
 I den anledning er derfor selvfølgelig behov for nye kræfter i 
Juniorudvalget, hvorfor jeg skal bede interesserede forældre eller 
juniorspillere, melde tilbage til juniorafdelingen@grevegolfkub.
dk, hvis I har interesse i at deltage i dette arbejde.

Bestyrelsen ser pt. således ud:
 Henning Kløcker, formand
 Anne-Mette Sommer, pige ansvarlig og bestyrelsesmedlem
 Anker Kronbach, bestyrelsesmedlem
 Brian Vilhelmsen, 
 René Wiessel, PRO-træner

Fortsat god sommer
Juniorudvalget

Juniorafdelingen informerer



Vil du leve 5 år længere?
Med dette spørgsmål deltager Greve Golfklub i Sunde dage i 
Greve.

Sunde dage i Greve  afholdes på Mosede Fort
22. - 23. august 2008. 

Greve Kommune står bag denne sundhedsfestival, der har som 
mål at sikre fortsat opmærksomhed omkring den brede sund-
hedsfremme og en sund livsstil blandt borgere i Greve. 
 Sunde dage i Greve vil rette sig mod borgere i alle aldre og 
dele af kommunen og festivalen vil stå som et flagskib for det 
brede syn på sundhed. 
 Som en naturlig del af udbuddet for sundhedsfremmende ak-
tiviteter, deltager Greve Golfklub også i sunde dage. Klubben vil 
have et telt på pladsen hvor de mindste kan prøve puslingegolf 
og alle kan afprøve deres talent indenfor putning.Der vil være 
repræsentanter fra klubben tilstede begge dage. 
 Flere informationer angående sunde dage i Greve kan findes 
på www.sundhed.greve.dk

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 ...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 ...

Torsdag 4. december kl. 13.00 holder vi julefrokost i klubhu-
set. Stig står for arrangementet og undersøger mulighederne for 
levering af en buffet. Til hjælp med at dække op m.v. søger han 
hjælp fra 4 kvikke seniorer. Dem der vil give en hånd med dette 
bedes maile til Stig på stig.person@privat.dk og melde sig til. Af 
- og oprydning må de øvrige deltagere tage sig af. Samtidig har 
senior-direktøren sponseret 2 flasker snaps, tak for det.
 Det er aftalt med sekretariatet, at vi ind imellem kan gå på 
bag-9. Sekretariatet styrer dette. Det vil blive noteret i Golfboks, 
men ellers får vi det at vide, når vi skal ud den pågældende dag.
 Spil på fremmed bane. Køge, Hedeland og Næstved er i spil. 
Det bliver undersøgt, om det kan lade sig gøre at gå ud med 
gunstart, og hvad greenfee er. Det er et must, at vi gunstarter en 
torsdag formiddag og kan spise fælles frokost efterfølgende.
Det var fremme, at vi kan mødes på banen i Greve, hvor 1 eller 
2 har anhænger på til udstyret, så vi kan være så mange som 
muligt i bilerne. Dette aftales nærmere når 
turen er planlagt og tilmelding har fundet 
sted.
 Sim golf. Der har været ønsker om at 
gentage turene til Grøndalscentret, hvilket 
jeg gerne står for igen. Det kunne f.eks. 
være torsdagene 15. januar, 19. februar og  
19. marts.

Jørgen G.
Greve Golfklub - 9



Pink Cup i Greve Golf Klub 
indsamlede kr. 10.263.
Den 24 maj i strålende solskin 
afholdte dameklubben Golfgrev-
inderne Pink Cup for damer og 
herrematch til støtte for damer-
nes Pink Cup.
 Pink Cup er en match til 
fordel for forskning i brystkræft 
via Kræftens Bekæmpelse.
 Vi havde modtaget flotte 
præmier fra Pink Cup sekretariatet, ligesom vi fra sponsorer har 
modtaget præmier både til matchen men også til lotteri og put-
tekonkurrence.

 Vores største sponsorer var 
Stokvis Connection, Loreal, 
Supergolf, Superbrugsen, Roskilde 
Bank, Virklund Sport, Stadium, 
Telia. Endnu engang tak for støt-
ten til det gode formål.
 Gevinster fra lotteriet kan 
udleveres fra Greve Golf Center 
inden 1 oktober.
 Alle ikke afhentede gevinster 
udlodes som klappepræmier ved 

dameklubbens afslutningsmatch i oktober.
Dameklubben Golfgrevinderne



Vi er nu over ½-vejs inde i sæsonen 2008 og det går rigtig godt. Vi 
har fået masser af golf, hyggeligt selskab, sol, vind (!), kratluskeri 
og væske (ikke at forglemme).

Holbæk tirsdag 2. september HUSK at 
tilmelde dig turen. Hvem vil gå glip af den, 
efter den helt fantastiske tur til Sverige tidli-
gere på sæsonen.

Klublokaler Herreklubben afholder må-
nedsafslutning sidste tirsdag hver måned. 
Vi beder om, at andre så vidt muligt ikke 
booker klublokaler på disse dage. Således at 
vi I tilfælde af dårligt vejr har mulighed for, 
at rykke indendøre.

Golfbox - også om tirsdagen Herreklubben 
har fortrinsret, til at spille på banen på tirs-
dage kl. 14-17. Husk alligevel at registrere dig 
i Golfbox, enten hos Lone eller via touch-
screen i Klubhuset. Det er ikke vigtigt, at 
registreringen er korrekt, hvad angår hvornår 
og med hvem du spiller.

Herreklubben besøgte Wittsjö Golfklub i Sverige
(ved Michael Horup nr. 161-301) 
Som en flok skoledrenge klar til første lejrskole, kunne eventuelle 

forbipasserende se de forventningsfulde GolfGrever stige om-
bord i den til lejligheden lejede bus af ældre model.
 Efter at have kæmpet sig igennem den Københavnske 
morgentrafik og over Øresundsbroen, lå det forjættede Svenske 
golfrige klar til at blive erobret. Erobringen tog dog længere 
tid en beregnet, da bussen lige skulle varmes op før den kunne 
lokkes til at køre hurtige end en elektrisk golfvogn på slidte bat-
terier. Men da først de sidste fem års belægninger var brændt af 
bussens cylindre, lykkedes det endda at overhale optil flere biler. 
Det skal her nævnes at vores frivillige chauffør Finn på den mest 
imponerende vis overhørte de mange gode tilråb fra passage-
rerne om, hvordan sådan en smule bus burde køres.
 Imellemtiden kunne bussens passagerer nyde den medbragte 
kaffe, de sponsorerede basser, en enkelt sponsorøl samt den 
smukke udsigt til de gode svenske golfbaner vi passerede på 
vejen til Wittsjö, som var det endelige mål for turen.
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Velkommen til Wittsjö
Vel ankommet til banen i Wittsjö og efter indtagelse af en spon-
soreret frokostbolle, kunne der endelig tages hul på det egentlige 
– golfen.

 Af en eller anden grund havde banearkitekten valgt at placere 
en milliard træer ikke blot rundt om banen, men visse steder også 
på selve banen – de er altså underlige, de der svenskere! For alle 
os GolfGrever gav det anledning til at nærstudere begrebet course 
management – hér skulle man nemlig ikke bare tonse der ud af.

 Den smukke banes greens var også af en helt anden beskaf-
fenhed end dem vi er vant til fra Greve, bløde og behagelige, 
hvilket gav arbejde til vore medbragte pitchforks.
 Fra de første ni huller skal det nævnes at hul 5 havde to 
faiways og to greens, dog var der heldigvis kun et hul og en 
flagstang, hvilket visse GolfGrever valgte at overse og derfor slog 
efter den forkerte green.

 På det efterfølgende hul 6 – et par 5 hul på 535 m, dogleg 
højre med to åer og en green total omkranset af høje bøgetræer 
– lå teestedet i skyggen af smukke birketræer. Idyllen skulle dog 
hurtigt blive spoleret af de millioner af små vrede myg, som 
svenskerne havde lukket ud til lejligheden for at glæde de dan-
ske gæster. Resultatet kunne også ses af de mange kiksede drives, 
og der skulle arbejdes hårdt for at få point på dette hul.
 Hullerne flød smukt gennem den pragtfulde natur og på 
trods af de mange ”skovture” efter vildfarne bolde nød alle 
mand udfordringerne i strålende solskin.

 Dog skulle endnu et par af hullerne give skrammer til de 
gæve GolfGrever. Hul 14 var et par 3 hul på sølle 85 m – det 
kan vel ikke være et problem eller hvad? Jo for for det første var 
teestedet placeret en 20-30 m højere end green og så var der 
placeret en sø mellem tee og green. Bag green var der en skov og 
en å – mmhhh!
 Lad os straks gå videre til hul 17, hvor teestedet var placeret 
ved breden af en større svensk sø, og hvor greenén kun kunne 
anes i det fjerne på den anden bred. Gad vide om søen stadig 
har levende fisk eller om det lykkedes os, at slå dem alle i hove-
det med flere dusin golfbolde. Hvad er det med de der hul 17’er 
og golfspillere fra Greve?
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Hul 19
Efter fredagens veloverståede runde var det tid til en tår øl og 
udveksling af ”løgnehistorier”. Mens vi så sidder der og hygger 
os, hiver Bjørn et Dankort frem og spørger om nogen mangler et 
sådant, hvilket straks udløste lettelse hos Carsten, der netop var 
ved at spærre samtlige konti over telefonen.
 Vi blev indkvarteret i vores helt eget hus med opholdsstuer 
og værelser i flere etager. Her kunne vi drikke vores medbragte 
sponsorrødvin og øl i fred og ro og fortælle endnu flere ”løgne-
historier”.

 Aftensmaden blev indtaget på det nærliggende gæstgiveri 
og bestod af en veltilrettelavet laks og frisk frugt med råkræm 
til dessert. Det var rigtig god mad og der blev hygget ved alle 
bordene. Tilbage i gæstehuset var der lige lidt rødvin, som skulle 
udryddes inden det var sengetid. Alle var i seng til midnat og en 
fredfyldt stilhed sænkede sig over Wittsjö og omegn. 

Når bare solen skinner
Gennem det meste af natten trommede regnen mod taget, 
hvilket gav anledning til panderynker, hvorvidt den følgende 
dag skulle tilbringes i regntøj. Men da det var tid at begive sig ad 
sted for at indtage morgenmaden tittede solen frem bag skyerne 
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og regnen holdt inde.
 Lørdagens runde var meget lig fredagens runde. Selvom 
man skulle tro, at vi havde lært lidt om banen fra dagen før 
blev anden dagens scorer ikke meget bedre. Men igen var det en 
fornøjelse at gå de 18 huller på en meget anderledes bane end 
vores egen.
 Straks efter afslutningen på runden var der afgang til Greve 
og resten af turen forløb uden de store gnidninger og næsten en 
time hurtigere end på vejen op – bussen var simpelthen kom-
met i form.
 Der skal lyde en stor tak til arrangørerne fra alle der deltog 
på denne fantastiske tur og jeg er sikker på, at de første tilmel-
dinger til næste års tur allerede er klar.
 P.S. Resultaterne var ikke noget at skrive om, så de kan ses på 
GolfGrevernes hjemmeside.

Herreklubben inviterer !!!
Herreklubben har inviteret Golfexperten-Teestedet fra 

Cirkelhuset i Hørsholm på besøg.

Det sker 26. august kl. 15.00-17.00 på Driving Rangen.
Kom og se en masse forskelligt udstyr, 

hvor du samtidig har mulighed for at prøve 
det på vores egen Driving Range.

Arrangementet er selvfølgelig for alle klubbens medlemmer,
herrer såvel som damer og juniorer.

Vi glæder os til at se jer!
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Regelhjørnet - Historier og finurligheder omkring reglerne i Golf

Greve Golfklub, Søndag eftermiddag, Hul 7
Ingenting var som det plejede. Pedersens faste makker, Morten-
sen havde overbelastet sin skulder ved havearbejde, og lægen 
havde frarådet ham at spille golf i et par uger. Og Pedersens kone 
var begyndt – kraftigt tilskyndet af sine veninder – at spille golf. 
Fru Pedersen havde ret hurtigt fået gennemført spillet på begyn-
derbanen, og var efter en runde i 21 point med fadder nu klar. Så 
Hr. og Fru. Pedersen gik en runde sammen denne dejlige søndag 
eftermiddag. Pedersen tænkte at det egentlig var lidt befriende 
ikke hele tiden at skulle høre på Mortensens regel-irettelsættelser.

Pedersen var altid lidt nervøs på hul 7. Siden han en af de første 
gange hookede bolden ind over Tinggårdsvej, havde han en 
tendens til at sigte rigeligt til højre. Også denne varme juli-
eftermiddag susede bolden op imod bakken, lidt rigeligt i højre, 
og landede et par meter inde i roughen. ”Den finder vi”, sagde 
Fru Pedersen, ”jeg så hvor den landede”. De går frem mod rød 
tee, og Fru Pedersen slår bolden sikkert godt op af bakken, hvor 
bolden finder hvile midt på fairway. ”Den kan vist godt bruges”, 
siger Fru Pedersen med nogen stolthed i stemmen. Pedersen nik-
ker og tænker at det er utroligt så lige kvinder slår. Når han spil-
ler med Mortensen, foregår det ofte i mere zik-zak end godt er. 

De når frem til Fru. Pedersens bold, og hun sender den videre, op 
midt imellem bunkerne. Igen snor lige. Pedersen lusker over mod 
roughen, og efter få sekunder finder han sin bold, dybt nede i 
græsset. ”Ligger den godt”, spørger Fru. Pedersen. ”Det kan man 
ikke sige” svarede Pedersen, ”den ligger lidt dybt”. Pedersen gør 
klar til at slå. ”Husk at åbne jernet lidt, ellers hooker du bolden i 
den tætte rough”, Pedersen tænkte på en klumme fra Iben Tin-
ning. Hook har jeg ikke brug for tænkte Pedersen. Episoden med 

bolden hen over Tinggårdsvej sad 
stadig i baghovedet. Han åbnede 
jernet, og slog til bolden. Han 
havde formentlig åbnet lidt rige-
ligt, for bolden fløj afsted mod 
højre, og landede under bænken.  

”Så må du droppe, det koster kun 
1 straffeslag”, råbte Fru. Peder-
sen. Pedersen var sikker på at det ikke kostede straf, men ligesom 
når Mortensen proklamerede regler, virkede Fru. Pedersen også 
noget sikker i sin sag. Hun havde trods alt også lige gennemført 
regel- og etikette undervisningen. Petersen fiskede sin bold frem 
under bænken. ”Hvor skal jeg droppe” spurgte han. ”Inden for 2 
køllelængder, og ikke nærmere flaget” svarede Fru. Pedersen sik-
kert. Pedersen tog besigt af området, og fandt et sted hvor han fik 
droppet. ”Hvad nu hvis jeg havde droppet på tee-stedet”, sagde 
Pedersen, ”ville det være i orden? Og hvad hvis en af tee-klodser-
ne lå i vejen, måtte jeg så flytte den?”. Fru Pedersen afværdigede 
spørgsmålet med ”skal vi ikke se at komme videre, så kan vi 
diskutere hypotetiske situationer over kaffen i aften”. Pedersen 
slår til bolden, og et perfekt slag sender bolden op på green – dog 
faretruende nær på bænken undervejs . ”Super slag” sagde Fru 
Pedersen inden hun gik over mod sin bold for at slå videre.

Hvordan synes du dette forløb er? Begår Hr. og Fru. Pedersen 
nogen fejl efter reglerne? Og hvad med etiketten?
Prøv at gå igennem forløbet endnu engang, for at se om alt er 
lige efter bogen. Hvis du er usikker kan du i regelhjørnet læn-
gere fremme se hvad vi mener.

Klaus Hemp & Per Larsen
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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 7.
Første situation Pedersen kommer ud for er bolden under bænken. Er bænken til at 
flytte, gør man det (husk at stille den tilbage bagefter). Er den derimod støbt fast eller 
for tung, kan man benytte regel 24-2b med lempelse ’uden straf’. 

Fremgangsmåde: Man markerer bolden og finder det nærmeste sted, hvor bænken 
ikke generer. Derfra måler man én køllelængde ud og dropper bolden her.  Bolden må 
ikke ligge tættere på flaget end den markering, der blev sat.

Skulle det nærmeste sted være på et tee-sted er det helt i orden at spille videre herfra. 
Skulle teested klodserne være i vejen, kan man flytte dem medens man spiller bolden. 
Husk også her at sætte klodsen tilbage på samme plads.

Læring: 
1. De fleste golfregler er til for at hjælpe spilleren og ikke for at straffe vedkommende. 
Derfor er det en god idé at kunne de mest almindelige regler – der kan spares slag.

2.  Man skal ikke altid regne med at andre kender reglerne. Heller ikke selvom de vir-
ker overbevisende – Derfor: Lær dem selv! Det kan koste unødvendige strafslag.

Klaus Hemp & Per Larsen

Regelhjørnet - Historier og finurligheder omkring reglerne i Golf



Nye Lokalregler
I juni måned i år, blev der vedtaget nye lokale regler, med efterfølgende godkendelse hos DGU. 

De lokale regler er som følger:

# 1: Banemarkeringer: 
 Hvide pæle markerer Out of bounds 
 Gule pæle, plader el. spray markerer Vandhazard 
 Røde pæle, plader el. spray markerer Parallel vandhazard 
 Blå pæle, plader el. spray markerer Areal under reparation 
 Blå pæle med sort top markerer Areal under reparation med spilleforbud 

# 2: Træer med støttepæle samt træer med plastbeskyttelsesbånd er ikke-flytbare forhindringer med lempelse iflg. regel 24-2. 

# 3: Den banenære kant af tilkørselsvejen eller hvide pæle langs hul 5, hul 6 samt bag green på hul 9 markerer Out of Bounds.

# 4: Hegn omkring Driving Range markerer Driving Range som værende Out of bounds.

# 5: Lempelse for gene fra ikke-flytbare forhindringer på spillelinien tæt på green kan opnås iht. Tillæg 1, Afsnit B, pkt. 6 i Regelbogen.

# 6: Alle gule, røde og blå markeringer samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2.

# 7: Sten i bunkers er flytbare forhindringer - Regel 24-1.

# 8: For alt spil på denne bane, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysninger om afstand  
 ved at bruge et instrument der alene måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler, der er bereg- 
 net til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke spillet(f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur, mv.), er dette i strid  
 med regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret uanset der i virkeligheden ikke er anvendt nogen af disse yderligere funktioner.  
 Brug af afstandsmåler må ikke skabe unødig forsinkelse.

# 9: STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL 
 Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

Godkendt af DGU juni 2008

DGU har for kort tid siden været ude og rate banen, og så snart resultatet fra DGU foreligger, vil det blive offentliggjort på hjemmesi-
den. Vi vil tilstræbe at der pr. 1/1 2009 vil være nye handicapnøgler, udfra DGU’s anbefalinger og scorekort erfaring fra de sidste 2 år.

Baneudvalget.


