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Formandens Golfhul

Kære Medlemmer i Greve Golfklub,
 Det ville jo være skønt, hvis jeg på nu-
værende tidspunkt var i stand til at fortælle 
jer, at banen er sikret den fremtid som blev 
fremlagt på den ekstraordinære generalfor-
samling! Men desværre, det kan jeg ikke – 
endnu!
 Vi ved, at vi alle må udvise en meget 
stor tålmodighed, da det måske er svært at 
forstå, hvorfor der ikke kommer noget nyt 
fra bestyrelsen, omvendt er det også svært 
at informere, når der ikke er noget konkret 
at informere om.
 Siden den ekstraordinære generalfor-
samling har vi holdt en del møder med 
lodsejerne, Chefgreenkeeper Jan Ebdrup, 
fi nansieringsinstitutter samt leasing sel-
skaber og fl ere andre, alt sammen for at 
forberede os på den dag hvor vi måske skal 
til at drive og vedligeholde banen.
 Nærværende klubblad kan måske syntes 
lidt underligt, set i lyset af den nuværende 
situation, men vi skal jo ikke glemme at, 
selvom Greve Golfdrift A/S er under kon-
kursbehandling, så var der en tid før hvor 
vi havde en hel del aktiviteter. Klubbladet 
her blev faktisk færdigt i dagene op til den 
6. november, og fortjener at se ”dagens lys.
 Bladet omhandler ikke konkursen og 
tiden derefter men snarere den tid der er 

gået siden sidste klubblad, i sommers, hvor 
der ingen bekymringer var, og vores med-
lemmer kun skulle tænke på, hvornår man 
næste gang skulle spille golf.
 Jeg tror stadig fuldt og fast på at den 
idé der blev fremlagt den 27. november vil 
lykkes, og er overbevist om, at det er den 
rigtige vej at gå. Samtlige indikatorer både 
fra dem, der er med i ”spillet”, og dem der 
står ved siden af, mener vi gør det rigtige.
 Siden konkursbegæringen den 6. 
november har vi kun mødt opbakning til 
vores arbejde, det er et absolut fåtal der har 
valgt at melde sig ud på baggrund af
situationen, og nu hvor fristen for ud-
meldelse er udløbet, i henhold til vores 
vedtægter, kan vi kun glæde os over, at så 
mange stadig er med os - Det er jo funda-
mentet for fremtiden!
 Det var med meget stor fornøjelse at 
opleve så mange medlemmers fremmøde 
til den ekstraordinære generalforsamling, 
samtidig med så stor opbakning til det 
fremsatte forslag, tusinde tak for det!
 Jeg håber snart at kunne informere om 
fremtiden, planerne, og ikke mindst banen, 
indtil det sker, vil jeg og bestyrelsen ønske 
jer alle en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.

Allan B. Corfi tsen, formand
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Så er sæsonen gået på hæld og vi ser tilbage på et godt år i 
turneringsudvalget, med fl ere forskellige turneringer. Det var 
dog ikke alle der var lige godt besøgt. Vi har derfor besluttet at 
turneringer til næste år, primært vil være stablefordturneringer, 
da det er det der giver fl est tilmeldte. Vi har også draget vores 
erfaringer med hensyn til afholdelse af turneringer. Vi har ikke 
altid været lige heldige med vores måde at gøre tingene på. Jeg 
håber i bærer over med os, vi er trods alt stadig nye i faget. Vi 
lærer af vores fejl, og vil prøve at undgå dem til næste år.
 Vi kunne godt tænke os fl ere ansigter i turneringsudvalget, 
da vi ind imellem har lidt travlt. Så hvis du er interesseret så 
kontakt en af os i turneringsudvalget. Hvis du ikke ved, hvad en 
turneringsleder laver, er her lidt inspiration.

En turneringsleder verden
Vi holder møder efter behov, og det har i år været 8 gange. Vi 
planlægger det nye turneringsprogram i november måned, hvor 
vi sætter datoer og turneringsansvarlige på. I løbet af vinteren 
lægger vi alle turneringerne ind i golfbox. Når tilmeldingsfristen 

Turneringsudvalget

Sponsorer

En bedre løsning....
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er udløbet, som er ca. 5-7 dage før en turnering, skal turnerin-
gen sættes op. Det kan godt tage et par timer. Der skal indkøbes 
præmier, alt efter hvor mange deltagere der er. I dagene op til 
turneringen, skal man være klat til at modtage evt. afbud og 
rette startlisten til. På selve dagen, møder man ca. en time før 
start, for at modtage betaling og være behjælpelig med evt. 
spørgsmål. Efter turneringen, som oftest tager 5 timer, skal der 
fi ndes vindere i de forskellige rækker og præmier uddeles. Hvis 
det har været en stablefordturnering skal alle score indtastes for 
evt. regulering.

Klubmesterskabet 2008
I weekenden den 30-31 august blev der i klubben afholdt klub-
mesterskaber. Vejret viste sig igen for sin bedste side og med 
banen i topform, var der ikke nogen undskyldning for ikke at 
spille en god gang golf. Herre rækkerne skulle spille 2 runder 
lørdag og 1 søndag. Damerne slap med en runde lørdag og 1 
runde Søndag.
 De 8 bedste herre i alle rækker og 8 bedste damer, blev 
inviteret til at deltage i klubbens hulspils mesterskab. Efter 
indledende runder kunne Martin Børre Clausen og Birgit Vigand 
Danielsen udråbes til de sande klubmestre. Birgit vandt i fi nalen 
over Anni Hemp og Martin vandt i sin fi nale over Nicolas Højer 
Nielsen. 
På næste side vises de 3 første i hver række.

STORT tillykke til alle. 
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Turneringsudvalget

Junior drenge
Andreas Lillevang Bech +21
Jacob Due +32
Kasper Due +40  

Damer
Anni Hemp +33
Birgit Vigand Danielsen +62
Gigga Hvarre +79

Herrer
Martin Børre Clausen +18
Nicholas Højer-Nielsen +18
Thomas Pedersen +20

Senior herrer
Johnny Schou Nielsen +63
Torben Danielsen +73
Leif Dehli +83

Mid-Age herrer
Klaus Hemp +32
Søren Christensen +34
Søren Dolleris +43

Årets anden DGU turnering på Greve Golfklubs 
baner i 2008
Rigtig mange tilskuere havde fundet vej til Greve Golfklub lør-
dag den 14. September, hvor fl ere af landets bedste golfspillere 
fra øst Danmark havde sat hinanden stævne, for at afgøre hvem 
der skulle rykke op til næste års turnering.
 Banen var sat, vejret var perfekt og spillerne var klar til lørda-
gens matcher, så alt pegede på en stor golfoplevelse
 I Damernes oprykningsspil til elitedivisionen skulle Køge 
møde København. Efter en tæt match som hele tiden skiftede 
side, trak Køge sig sejrrigt ud med en smal sejr på 5 / 4 skabt på 
resultaterne i de 3 singler. Køges damer spiller derfor næste år i 
elitedivisionen.
 I herrernes oprykningsspil til 2 division var der 4 hold med: 
Kokkedal, Hillerød, Albertslund og Hedeland. 
 Første match i denne række stod imellem Albertslund og He-
deland, lad os nu bare sige at vores nabo klub Hedeland gjorde 
rent bord, de besejrede Albertslund med 13 / 1. Eneste tabte 
point var i 5 singlen som gik hele vejen til 18 green.
 Næste match stor imellem Kokkedal & Hillerød og blev lige-
som den første med en klar vinder, Her vandt Hillerød med 11 / 
3 og sejren blev skabt på en solid indsats over hele linjen. Disse 
resultater bevirker at Hedeland og Hillerød rykker op i 2 division 
til næste år. Stort tillykke til dem. 
 I kvindernes oprykningsspil til Danmarksserien, skulle Smø-
rum møde Odsherred og Herlev Skovlunde skulle møde Sorø, 
I den første match trak Smørum det længste strå og med Sorø 
som vinder af den 2 match var alle bolde færdigspillet.
 Derefter var der kun tilbage, at se tilbage på en super dag 
med meget rigtig god golf og mange tilskuere på banen.
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Årets klubmestre 2008 - Birgit Vigand Danielsen og Martin Børre Clausen.



Greve Golfklub - 5

Efterårsturneringen lørdag den 20. september
Turneringen var begunstiget af et dejligt efterårsvejr. 56 med-
lemmer gik ud i gunstart og spillede stableford i 4 rækker. Resul-
taterne var fi ne og en del fi k efterfølgende nedsat deres HCP.
 Ca. halvdelen af deltagerne havde bestilt smørrebrød eller 
salat, som forsødede ventetiden indtil præmieuddelingen.
 Turneringen forløb planmæssigt, men det kniber stadig, at få 
alle rundt indenfor 4½ time.
 
Begynder turnering
Lørdag den 4. oktober blev der i klubben afholdt en turnering 
på tværs af afdelingerne. Klubben havde sat alle dette års begyn-
dere, samt de nye spillere stævne på banen for at få en god dag. 
Hele ideen med denne begynderturnering var at vise klubbens 
”nye” spillere, at det ikke er farligt at deltage i turneringerne. 
Der blev spillet i 2 klasser 1 fra Rød Tee og 1 fra Grøn Tee. 
 Turneringen bliver gentaget til næste år, da alle spillere var 
enige om, at det var en god måde at begynde sin turnerings kari-
erre på.

Afslutningsturneringen lørdag den 18. oktober
Turneringen forløb næsten i tørvejr, det var kun dem, der var 
mere end 4 timer og 15 min om runden der blev mest våde...
På forhånd kunne man bestille salat eller smørrebrød til 50,- det 
var der 46 ud af 65 spillere der gjorde.
 Der var 72 tilmeldte, og 2 afmeldte rettidigt inden start. 5 
var blevet syge på dagen så det blev 65 spillere.
 Der var gaver fra Smagen af Danmark , fi rmagaver (kurve 
m. snaps, vin, saft, chutney mm) 1, 2 og 3 pladser i A, B og C 
række, ligeligt fordelt. Der var præmier til tættest på alle par 3 
huller.
 Der var sponsorgaver fra Supergolf, det var rabatten for årets 
køb af gavekort bl.a. til klubmesterskabet. Det blev til ca. 350,- 

som der blev købt bolde for til klappepræmier.
 Der var Stokvis Firmagaver, 5 T-shirt og kasketter og måle-
bånd som blev delt ud ved starten. Målebåndene skulle bruges 
til at måle tættest på hul.

Vinderne blev 

A rækken
Thomas Pedersen 38 point
Andreas Bech 36 point
Thomas Nielsen 36 point

B rækken
Martin Skallerup 37 point
Karin Hansen 36 point
Ernst Binderup 35

C rækken
Charlotte Jensen 45 point
Arne Harbenich 40 point
Leo Jensen 38 point

Tættest på par 3 huller
Hul 3 - Ernst Binderup 1.25
Hul 8 - Klaus Pedersen 1.82
Hul 14 - Hanne Lindberg 1.60
Hul 17 - Mikkel Edlers 3.84

Efterårets ÅBNINGSTIDER
i sekretariat og proshop:

Tirsdag kl. 10-16
Torsdag kl. 10-16
Lørdag + søndag kl. 9-12
 
I den kommende periode holder vi ikke åbent, så meget som 
vi plejer, men alle er meget velkomne herude alligevel. 
Hvis du har brug for at få fat på os uden for åbningstiden, så 
prøv at ringe på: 4613 4680 eller maile: info@grevegolf.dk

Kim og Lone
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Eliteholdet eller rettere eliteholdene …
Efter i sidste sæson at have sikret oprykning fra Danmarksserien 
til 4. division, så var det fantastisk at vi i denne sæson opnåede 
en fl ot 2. plads og som de eneste formåede at udfordre og tage 
point fra Rønnede.

 Alle spillere på holdet har gennemgået en rivende udvikling 
og nu har vi desuden fået forstærkning af fl ere juniorer. Mål-
sætningen for næste sæson er derfor helt klart oprykning til 3. 
division. Ikke mindst efter at vi nu kender vore modstandere: 
Ishøj, Køge (2. holdet) og CGC (2. holdet).
 Eliteudvalget, som nu er på hele 6 mand, arbejder for øje-
blikket på, at få defi neret rammerne for eliteholdet og planlægge 
programmet for den kommende sæson.
 En væsentlig forudsætning for at vi også fremover kan have 
succes og avancere yderligere med eliten er naturligvis, at vi har 
en masse talenter på spring. Kigger man på medlemslisten, så 
har vi faktisk netop nu mange talenter, som har potentiale og 
engagement til at deltage på eliteholdet.
 Derfor har vi valgt for den kommende sæson, at udvide elite-
holdet og tilmelde endnu et hold i Danmarksturneringen.
 Yderligere informationer om eliten kan fi ndes på    
www.grevegolfklubelite.dk

Eliteudvalget

Brænder du for, at blive
holdleder for Eliten … ?
Eliteholdet i Greve Golfklub har 
gennem seriøst og målrettet arbejde 
leveret rigtig gode resultater i de to 
første sæsoner. Sidste sæson sikrede vi 
oprykning fra Danmarksserien til 4. 
division og i denne sæson opnåede vi 
en fl ot 2. plads foran Køge og Solrød. 
Nedrykkerne fra 3. division Rønnede var desværre i denne om-
gang en for stor mundfuld.
 I den kommende sæson har vi tilmeldt 2 hold i Danmarks-
turneringen og målet for 1. holdet er oprykning til 3. division. 
De administrative opgaver i forbindelse med sæsonens 3 match 
weekender og anden løbende opfølgning gennem sæsonen vil 
kræve øget fokus, hvorfor vi ikke længere blot kan overlade det 
til elitespillerne selv. Det er vigtigt, at elitespillerne kan koncen-
trere sig fuldt ud om deres opgave.
 Vi har derfor brug for et par engagerede ildsjæle til, at ”holde 
styr på tropperne” på de to hold.
 Vi har ikke dannet os noget færdigt billede af, hvilke opgaver 
du som holdleder skal løfte, så der skulle være rige udfoldelses-
muligheder.
 Vi forestiller os dog, at du har et godt overblik, brænder for 
at organisere og ikke mindst har humor. 
 Det kræver det … !
Er du interesseret, så hører vi meget gerne fra dig.
Skriv en mail til claus@voglhofer.dk eller ring på 
telefon 20535350.
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Vi er 91 friske drenge og piger, som har en 
stor appetit på golfsporten. 
Vi mangler nogle, som kan hjælpe os, når 
vi er ud og spille turnering. - Når vi er til 
træning. - Når vi gerne vil lidt andet end at stå på driving range. 
- Når vi gerne vil ud og se en rigtig turnering. osv. osv.
 Vi kan ikke tilbyde løn og benefi ts, men vi kan tilbyde dig en 
masse oplevelser og også dækning af transport, når vi er ude. Vi 
giver dig også lov til at følge med i vores golfl iv. Egentligt vil du 
blive vores mentor indenfor golfsporten.

 Send din ansøgning til juniorud-
valget og bliv en af dem der gør en 
forskel.

Vi glæder os til at se dig.

Juniorudvalget søger:

Hej alle sammen,
Aller først vil jeg gerne sige mange tak for 
den varme modtagelse jeg har fået efter at 
jeg er blevet rask igen. Jeg havde pådraget 
mig en fæl bakterie i lungerne, der viste 
sig at være temmelig genstridig og svær at 
slippe af med igen. Men jeg er frisk igen 
og det er det vigtigste.
 En stor tak også til Michael Hansen, 
der var vikar i mit fravær og jeg tror at dem der nåede at få 
træning af ham fi k et par værdifulde tips og guldkorn til deres 
golfsving.
 Selvom sæsonen nok for de fl estes vedkommende er ved at 

være forbi, så holder jeg stadig gang i undervisningen. Vinter 
perioden kan udnyttes hvis man vil ha mere ud af sin golf næste 
år.
 Det er lettere at arbejde med svinget og nye fornemmelser 
når man ikke skal ud og spille match lige foreløbig. Den globale 
opvarmning og vores nye overdækning på driving range giver 
os jo en mulighed for at træne på mange dejlige efterårsdage 
endnu. 
 Det er nu slutningen af min 2. sæson her i Greve og jeg må 
indrømme at det har været en fornøjelse at følge den udvikling 
der er sket. De mange der er startet helt fra bunden og som nu 
fl ittigt nyder vores dejlige bane. De unge juniorer der bare kan 
få spillet til at se legende let ud og hvor nogle endda er blevet 
så skrappe at de nu kommer til at give vores dygtige elitehold 
konkurrence på holdet næste sæson. Dejligt er det også at se at 
”klubberne” i klubben blomstrer og øger deres medlemstal og 
aktiviteter. Den frivillige indsats er stor og uden den ville intet 
at det vi har være muligt. For at denne udvikling fortsætter er 
det vigtigt at der stadig kommer fl ere frivillige hjælpere til. Vi 
bør alle bruge vinteren på at overveje hvor en lille indsats kunne 
gøre stor gavn. Være med til at præge og styrke vores tilhørsfor-
hold og stolthed over at være medlem af en spirende klub med 
stort socialt og sportsligt potentiale. Kontakt et af udvalgene og 
hør om der er noget du hjælpe med.

 Shoppen:
 Spar 40 % på tøj i hele November

 Spar 50 % på tøj i hele December

 Hvor længe tør du vente?

Renè
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Så er banen 
desværre lukket
Nu hvor vinteren står for døren og, dagene 
er korte er golf noget vi spiller når vejret er godt. De dage som 
ligner gode golfdage, begynder ofte med frost tidligt om morge-
nen. Rimfrosten kommer samtidig med at solen står op, og det 
er meget fristende at komme ud på golfbanen. Disse morgner 
skal I se på Banen i dag om der er nogle restriktioner for dagen. 
Vi lukker for golfspil på hele banen, når der er frost, sne eller for 
vådt. At banen er lukket betyder også, at der ikke kan trænes på 
Puttinggreen elle indspilsgreen. 
 Det kan betyde at de tider, der er booket i golfbox tidligt på 
dagen, ikke kan anvendes. I må således bestille en ny tid, når 
det igen er muligt at spille.

Hvorfor spiller vi ikke når der er frost?
Græsplanter består hovedsageligt af vand. Når græsset i det tid-
lige efterår påvirkes af frost, er det meget modtageligt for skader. 
Cellerne i græsset sprænges, når det belastes af færdsel. Når det 
er beskadiget, er det mere modtageligt for svampeangreb.
 Har vinteren bidt sig fast, således at jorden ikke tør helt op 
i løbet af dagen, sker der alvorlige skader på rodnettet. Der kan 
være dage med fl ot vejr, hvor vi desværre må lukke en kort pe-
riode. Det er nemlig når jorden tør i de øverste centimeter men 
stadig er hård af frost, at græs og rodnet rives fra hinanden. 
Efter disse skader er det så grobund for at ukrudt som kløver, 
mælkebøtter og vejbred nemt kan etablere sig.

 Når først græsset er gået i dvale i januar måned, kan det 
bedre modstå slid i frostvejr. Det er altså i det tidlige efterår og 
de første vintermåneder, at der er behov for at passe ekstra på 
banen, ved at lukke for golfspil.

Vinter
Alle greens er åbne for spil når vejret tillader det. Det betyder at 
der spilles golf fra blå teesteder til greens. I skal betragte banen 
som en ny og anden udfordring, og ikke at vi spiller fra vinter 
tees. Vores teesteder er ikke store nok til at klare det slid der er 
igennem en vinter, så derfor spiller vi ”bare en anden bane”.
 Græsset gror ikke om vinteren, og derfor skal alle der spiller 
golf på denne årstid anvende måtter på fairway for at undgå, at 
der slås store tørv af.
 Der vil i lighed med de foregående år være vognforbud fra 1. 
dec. 2008 til 31. marts 2009.
 Til sidst vil jeg håbe at så mange som muligt kommer ud på 
banen og spiller banen er rimelig tør og greens rigtig gode for 
årstiden.

Jan Ebdrup

Nyt fra greenkeeperen

Klubhusudvalget:
Vi har besluttet af igangsætte produktionen af vores opslags-
tavle med hjælp fra Hedebo Skilte. Tavlen kommer til at 
indeholde alle vores dygtige klubmester samt Scorekortet for 
banerekorden. 
 Alle ”Hole in One” bliver fremstillet på en miniature-ud-
gave af tavlen, hvor den benyttede bold, klubnavn og navn 
bliver hængt op i klublokalet.
 Vi glæder os meget til at få hængt tavlen op, og vil senere 
inviteret interesserede til ”fernisering” af tavlen. 

Klubhusudvalget.



Greve Golfklub - 9

Regelhjørnet - Historier og fi nurligheder omkring reglerne i Golf

Greve Golfklub, Søndag eftermiddag, Hul 8
Alt var som før. Pedersens faste makker, Mortensen var tilbage i 
fi n form efter sin pause fra golfspillet, og havde fået overbevist 
Fru Mortensen at han ikke var bygget til havearbejde. Derfor 
havde Pedersen og Mortensen genoptaget deres faste søndags 
runde. 
 Vejret var ikke det bedste denne oktober søndag. Ikke særligt 
varmt, og en hel del regnbyger. Både Pedersen og Mortensen 
havde ikke fået en alt for god score indtil nu på runden. Nu galdt 
det. Hul 8 skulle besejres. Pedersen fedtede rundt i baggen for at 
fi nde det jern han mente ville sende bolden ned tæt på pinden. 
”Hvad har du tænkt dig at slå med” spurgte Mortensen. Pedersen 
tøvede lidt, men svarede så. ”Mit 5-jern – det svigter sjældent”.  
Pedersen sendte bolden afsted– et udemærket slag, men direkte 
i bunkeren i venstre. Hmm, tænkte Pedersen. Hvorfor skal jeg 
altid ramme bunkeren på dette hul. I mellemtiden var en ny byge 
trukket ind over anlægget, og med den en del blæst, så regnen 
nærmest stod vandret ind fra venstre. Mortensen gik hen til 
tee-stedet, og gjorde klar til at slå. Inden han tog sin stance, faldt 
bolden ned fra tee’en. Mortensen samlede den op og lagde den 
tilbage på tee’en igen. ”Lad mig skærme for vinden og regnen” 
sagde Pedersen og gik om bag ved Mortensen med sin gigant 
paraply. Mortensen tog sin stance og sendte bolden ned på green. 
”Super slag” roste Pedersen, mens han kæmpede med paraplyen. 
”Det ligner en sikker birdie”.
 Pedersen betragtede bolden i bunkeren. Ved siden af bolden 
var der nogen store fodaftryk, som ikke var blevet jævnet. Hvorfor 
kan det være så svært at huske at rive efter sig, tænkte Pedersen. 
Han tog riven og glattede fodsporene ud. Derefter tog han sand-
jernet og trådte ned i bunkeren. Kanten var lidt højere end han 

havde forudset, så han 
måtte støtte sig til jernet 
for ikke at falde. Han tog 
sin stance, var omhygge-
lig med ikke at grounde, 
og sendte bolden op tæt 
på pinden. ”Godt slag” 
sagde Mortensen mens 
han løftede fl agstangen 
og lagde den på greenen. 
Mens Pedersen glattede 
bunkeren med riven, 
besluttede Mortensen sig for at putte, da Pedersens bold var noget 
væk fra puttelinien. Mortensen puttede, men lige før han ramte 
bolden hang putteren fast i regnjakken, med det resultat at det 
blev et ualmindeligt skævt put, direkte mod Pedersens bold. ”Kan 
du ikke skynde dig at markere den” råbte Mortensen. Pedersen 
foretog den hurtigste markering han nogensinde havde gjort, og 
lige da han løftede bolden, løb Mortensens bold henover marke-
ringsmærket som fl yttede sig et par cm til siden. ”Det var tæt på”,  
sagde Mortensen. Han gik om bag sin vildfarne bold, tog stance 
og sænkede et 4-m put. 
 Pedersen lagde sin bold foran mærket, fjernede mærket og 
sænkede det 2m lange put. ”Super” sagde Mortensen, det er ikke 
ofte vi kan gå herfra begge to med en par!
 Har Mortensen ret i den sidste sætning? Hvormange slag med 
evt. straffeslag mener du at de to herrer burde have? I modsæt-
ning til tidligere, kommer vi først med vores mening i næste 
nummer.

Klaus Hemp & Per Larsen



Endnu en sæson lakker mod enden og hvilken sæson. Med-
mindre ens aner går tilbage til det ”mørke” Jylland, så kan vi 
vel godt blive enige om, at sæsonen har været helt fantastisk, 
oplevelsesrig, højspændt og ikke mindst vejrmæssigt på den 
gode side.

Årets vindere af A- og B-rækken …
Efter en lang sæson med 20 tællende tirsdagsmatcher skulle vi 
helt frem til sidste runde før vinderen af A-rækken blev fundet, 
hvorimod vinderen af B-rækken allerede var blev fundet langt 
tidligere. Stort tillykke til vinderne:

Tættest på hul 8 og hul 14 …
Der er, som det kan ses af statistikken, blevet slået 649 tællende 
slag til green i sæsonen på hhv. hul 8 og hul 14. Alle forsøgte vi, 
at komme tæt på.
Men bedst var dog Mikael Horup og Johnny S. Nielsen:
   Hul 8    Hul 14
Vinder Mikael Horup Johnny S. Nielsen
Afstand 1,57m    0,28m

Årets mest ”ivrige” Golfgrever …
Det lykkedes ikke for nogen af os i år, at deltage i samtlige 20 
tællende tirsdagsmatcher (inkl. Åbeningsmatchen.
Vi vil dog her gerne hylde dem, som kom tættest på. Antal mat-
cher er skrevet i parentes: 
A-rækken B-rækken
Brian Kaarslev (18) Per Skallerup (17)
John F. Jensen (18) Leo Jensen (17)

Statistik …
Aktivitetsniveauet i 2008 
er steget markant i forhold 
til 2007. Antallet af runder 
/ spiller er øget betydeligt, 
hvilket også afspejles i et 
væsentligt forbedret gen-
nemsnitligt hcp index. Vi er 
altså med andre ord, blevet meget bedre golfspillere. Det kan vi 
også være meget stolte over … !
Sæsonen 2006 var kun en ½ sæson, så derfor er antallet af run-
der helt naturligt lavere.  

Afslutningsmatchen …
49 personer havde tilmeldt sig Afslutningsmatchen lørdag den 
11. oktober. G
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A-rækken B-rækken
1. Jack Gurung 1. Mikael Horup 
2. John R. Henriksen 2. Leo Jensen 
3. Brian Kaarslev 3. Johnny Villumsen 

9

9
0

2006 2007 2008
Medlemmer 90 82 7
Spillende medl. 62 65 69
A-række 33 38 2
B-række 29 27 4
Antal runder 186 437 649
Runder/spiller 3,0 6,7 9,4
Gns. hcp index 25,7 21,1
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Matchen blev igen i år afviklet som Gunstart over 18 huller. 
Vejret kunne have været bedre, men vi var vel også gået hen og 
blevet lidt forvente i en sæson med mange herlige solskinsdage.

  

Slagteren havde tilberedt en lækker helstegt pattegris med hele 
svineriet og det var vist noget, som alle vi vindblæste golferen 
trængte til …

  

Der var som vanligt præmier (klappe-) til alle udover vinderne 
af matchen, tættest på pinden på alle huller (reelt kun på par-3 
hullerne) og længste drive på hul-1 og hul-10.
Desuden benyttede vi naturligvis lejligheden til, at hylde sæso-
nens vindere af A- og B-rækken.

Golf skal spilles hele året…
Herreklubbens offi cielle sæson strækker sig fra april til oktober, 
men derfor kan ”Vikingerne” vel godt mødes og spille en runde 
golf i ny og næ. Hvis vejret og banen ellers tillader det vil vi op-
fordre alle, som har lyst og mulighed, til at møde op i golfklub-
ben i vinter ½-året på søndage kl. 08:30. Man behøver altså ikke 
aftale det med nogen, men blot møde op og spille med de andre 
fremmødte. Husk, at booke tid i Golfbox.

Stor tak til vore sponsorer …
Igen i år har vi kunnet uddele rigtig mange fi ne præmier i 
forbindelse med vore matcher. Præmier som for en stor del er 
kommet fra vore sponsorer. Husk at støtte vore sponsorer – De 
støtter dig ... !

Endnu engang tak for en super sæson og på gensyn næste år … !

Hvor er grisen ?

www.madmedmere-tune.dk
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Senior
på Greve Golf Center

Efter en ret så kold omgang golf var vi et par og tyve til planlæg-
ningsmøde af 1. halvdel af 2009, og snakken gik som vanligt i 
højeste gear.

Praktiske bemærkninger:
Fra nu af og til det bliver lysere, starter vi først ud kl. 10.30 af 
hensyn til bl.a. rimfrost på banerne. Husk vi spiller hver torsdag 
undtagen de dage, hvor vi ikke må. Hold øje med ”Banen i dag” 
på Greve Golfs hjemmeside. Her kan I også se, hvornår vi kan 
forvente vognforbud, så bærebaggen må hellere gøres klar.
 Selvom vejret ikke indbyder til golf eller banen er lukket, så 
mød op alligevel kl. 10.30 til indendørs hygge med div. spil og 
fælles frokost.
 Husk at afl evere scorekortet for de 4 torsdage i november til 
Lars, han har en overraskelse i ærmet til ?????
 Lodtrækningen til banerne om torsdagen er vel modtaget. 
Er der nogen gode idéer til hvad der skal spilles så send mig en 
mail.

Planlagte aktiviteter:
SIMgolf i Grøndalscentret den 29. januar, 26. februar og 26. 
marts 2009 kl. 09.00 til kl. 13.00.
Prisen pr. person / gang er kr. 125,- samt kr. 50,- for efterfølgen-
de 3 stk. smørrebrød.
I kan allerede nu og senest torsdagen før spilledatoen tilmelde 

jer til mig på  j.gotfredsen@tiscali.dk  med angivelse af dato(er), 
handicap og deltagelse i spisningen. Husk alle 3 oplysninger.
Da der er 8 bokse kan vi max. være 32 deltagere, så Først til 
Mølle princippet gælder. Bliver der tilmeldt fl ere, vil jeg sætte 
dem på reserveliste til at overtage evt. afbud, som bedes sendt til 
mig så hurtigt som muligt. Husk at tilmeldingen vil være bindende 
fra den foranliggende torsdag.
 Dagen efter sidste tilmelding vil jeg fremsende deltagerliste 
med nogle praktiske oplysninger. Men I er altid velkommen til 
at kontakte mig, hvis der er spørgsmål.

Spil på fremmed bane har været en stor succes med 28 til-
meldte alle 3 gange vi har været ude. Vi følger derfor op på dette 
med:
 Marianne og Jørn Sheye vil arrangere en tur til Præstekilde 
Golfbane på Møn mandag den 27. april evt. med fremmøde om 
søndagen og overnatning.
 Finn Dal vil arrangere en tur til Skovbo Golfbane i uge 22 
(sidste uge af maj ).
 Stig Person vor p.t. travle julemand vil kontakte Rönnebäk 
Golfklub i Sydsverige for arrangement af en Seniorturnering på 
venskabsbasis med returmatch i Greve.
 Finn Dal planlægger tur til det store udland. Giv besked til 
Finn så hurtigt som muligt (få skema på Dal@linstow.dk), så han 
kan give mere konkrete oplysninger til julefrokosten.
 Annelise Sørensen vil arrangere en natmatch med lysende 
bolde, der købes for egen regning. De, der har prøvet dette, siger 
det er vældigt hygsomt. Så det må prøves.
 Aase og Hugo vil arrangere en 18 hullers Seniormatch med 
efterfølgende grillspisning i slutningen af juni eller først i juli. 
Hjælpere søges.  Datoen skal dog først aftales med Sekretariatet.
 Der er gang i Seniorerne og vi glæder os til at se nye delta-
gere om torsdagen og til alle de tilbud, der fremkommer.

Stig Person - Lars Hartig - Jørgen Gotfredsen

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.




