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Formandens Golfhul

En ny sæson er skudt i gang …
Efter en turbulent vinter, hvor vi i perioder 
ikke vidste om vi havde en bane at spille på 
i 2009, står vi nu endnu stærkere med kapi-
talstærke folk i ryggen til at sikre de bedste 
betingelser for vores klub og klubbens 
medlemmer. Vi har i bestyrelsen været 
utroligt glade for den store opbakning til 
arbejdet med at få den nye aftale på plads. 
Når jeg færdes i klubben, fornemmer jeg et 
stærkere sammenhold end tidligere set.
 Bestyrelsen har benyttet lejligheden til 
at rokere rundt på en del poster (se klub-

bens hjemmeside), der bl.a. har betydet, at 
jeg har overtaget roret efter Allan Corfitsen. 
Allan har ønsket at fortsætte som besty-
relsesmedlem og samtidig få tid til et nyt 
studie.
 Klubbens udvalg og ’klubber i klub-
ben’ er sæsonklare og præsenterer alle her 
i bladet et program for sportslige og sociale 
aktiviteter – så jeg vil opfordre alle til at 
deltage så meget som tiden tillader det og 
der igennem være med til at skabe et godt 
klubliv.

Klaus Hemp, formand
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10 gode råd til turnerings-deltagelse 

 1. Kom i god tid, en god opstart er en vigtig del af en god   
  turnering 

 2. Afhent dit scorekort med det samme, så turneringsledelsen   
  kan lave om på boldene ved afbud

 3. Vær klar ved dit starthul, til den aftalte tid

 4. Hold et godt tempo, og luk ikke igennem 

 5. Hold øje med de andres bolde

 6. Slå en provisorisk, hvis du er i tvivl om den første 

 7. Saml op når der ikke er flere point tilbage på hullet 

 8. Udfyldt dit scorekort korrekt, det er dumt at blive     
  diskvalificeret for en bagatel, især underskrift

 9. Aflever dit scorekort inden du henter øl og mad i     
  klubhuset.

 10. Hold humøret højt, golf skal være sjovt for alle

Turneringsudvalget

Sponsorer

En bedre løsning....
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Klubturneringer i Greve golfklub 2009
Mandag 1. juni Pinseturnering Turneringsleder:  Jan
Søndag  28. juni Midsommerturnering Turneringsleder: Jan
Lørdag 18.  juli Sommerturnering Turneringsleder: Gerda / Palle
Søndag  16. aug. Begynderturnering Turneringsleder: Jan
Lørdag  29. aug. Klubmesterskab 
Søndag  30.  aug.  Klubmesterskab  
Lørdag  5.  sep. Klubmesterskab  
Søndag  6.  sep. Klubmesterskab 
Søndag  20.  sep. Efterårsturnering Turneringsleder: Anni
Lørdag  17. okt. Afslutningsturnering Turneringsleder: Karin
Lørdag  28.  nov. Juleturnering  Turneringsleder: Gerda / Palle
  
Så kom vi i gang
Dagen vi alle havde ventet på, 
var søndag den 19. april dette års 
åbningsturnering var på kalende-
ren. Om vejrguderne var med eller 
imod os skal jeg lade være usagt, 
men +20 i grader og -10 i vind og 
det ville ha været perfekt, men nu skal vi ikke klage. Der var i alt 
107 spillere der mødte op til dette års turnering, og lige meget 
hvor vi kom hen, var det med højt humør i alle boldene. 
2 deltagerne mødte ikke op, og får en  mail om betaling af tur-
neringsfee.
 Stort nødråb: Det ville være rigtig dejligt, hvis scorekortene 
blev skrevet, så det er til at læse antal slag. Når der skal tastes 
scores ind i golfboks, er det nogen gange en gætteleg, og det er 
ikke meningen med det. 
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Turneringsudvalget

 4 scorekort manglede underskrift. Du skal være mere omhyg-
gelige med at scorekortene er udfyldt med korrekt antal slag og 
underskrifter, hvis du vil slippe for en diskvalifikation.

Vinderne i de 4 rækker var:
Række A Thomas Nielsen   38 point
Række B Søren Nielsen   36 point
Række C Peter Aaskov Andersen 39 point
Række D Peter Cramer    40 point
Peter Cramer var ikke til stede ved præmieoverrækkelsen, så præmien 
gik til nr. 2 i stedet for.
 Præmierne var gavekort til NytGolf i Karlslunde, som blev så 
glad, at han sponsorede en bag, som var præmie til tættest på 
hul 3. Denne blev vundet af Sus Christiansen.
 Og så dagens store præmie, gavekortet til Balmer see i Tysk-
land. Der var ingen der lavede hole-in-one, så gavekortet skulle 
uddeles ved lodtrækning. Den heldige vinder blev Jim Hansen. 
Stort tillykke til ham, og god tur til Tyskland. Vi forventer at 
høre mere om denne tur i klubbladet, når Jim har været af sted.
 Vi glæder os meget til resten af dette års turneringer, og hå-
ber at se jer alle til dem alle.

 
 







 

Ved bestilling af ferieophold igennem Turismens Panorama
- Spejl på admin@traveltips.dk ydes 5% rabat for gæster fra Greve Golfklub.

Se mere på http://www.wild-east.dk/meckpom/usedom/typo3/1767.0.html
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Butikken/sekretariatet
Åbningstider:
mandag - fredag kl. 12-17 • onsdag lukket • weekend kl. 9-13
Betaling:
Der kan betales både kontant og med dankort. 

Sortiment:
Der vil være salg af bolde, tilbehør, sodavand, øl, kaffe, choko-
lade og andre energibarer.
Kontakt:
Telefon: 46134005 (med telefonsvarer)
Fax: 46134006

Igen i år har vi reserveret mandagen til 
begynderdag. Første gang var den 20. april 
2009.
 Der er undervisning, spil på begynder-
banen, spil på 18-huls banen med Fadder 
og spil på hul 10-18 for medlemmer med 
registreret hcp.
 Du tilmelder dig begynderdagene i 
sekretariatet senest kl. 15:00 fredagen før.
 Husk at oplyse, hvilken aktivitet du 
vil tilmeldes. På mandage vil der være en 
Kaptajn, som sørger for, at der er Faddere 

nok til at gå med rundt, ligesom Kaptaj-
nen organiserer spil fra hul 10-18, og er 
behjælpelig med at svare på spørgsmål ud 
i golfspillet.
 Om mandagen vil der indimellem også 
være en instruktør til stede, da regelun-
dervisning også kommer til at ligge om 
mandagen. Det vil derfor ofte være muligt 
at få afklaret diverse regel- og etikette 
spørgsmål, når man har situationen i frisk 
erindring. 

Begynder mandage
Undervisning
René Wiesel tilbyder undervisning 
11-19 på hverdage og 8-16 i week-
ender. Der kan bookes undervisning 
online via golfbox. Prisen for én 
lektion er det sammen som sidste år, 
dvs. 150 kr.

Opstartskurser
René har allerede lavet nogle ”op-
startskurser”, hvor medlemmerne 
har mulighed for at få pudset det 
vinterrustne sving af. Kurserne er 
på 3 timer og med 8-10 personer pr. 
hold. Prisen er kun 300 kr.

Se datoer på opslagstavlen eller på 
www.grevegolfklub.dk 

Tilmelding kan ske telefonisk eller 
ved henvendelse i butik/sekretariat. 
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   5 års ekstra levetid 
Hvis du stadig har venner, bekendte, familie eller kollegaer, 
som endnu ikke har opdaget golfens glæder, så fortæl dem om 
Golfens Dag i Greve Golfklub og bliv den glade giver af fem års 
ekstra levetid.  
 En stor undersøgelse fra Karolinska Institutet i Stockholm 
har vist, at golf er så gavnligt for helbredet, at det rent faktisk 
forlænger livet. Golfspillere lever i gennemsnit fem år længere 
end resten af befolkningen, så giv din omgangskreds mulighed 
for at tage første skridt mod en forlængelse af livet på: 

Golfens Dag søndag 26. april kl. 10 til kl. 16.
 Hold godt øje med næste nummer af Dansk Golf, som lander 
i din postkasse omkring 20. marts. Her vil der være gavekort til 
”5 års ekstra levetid”, som du sammen med opfordringen om at 
deltage i Golfens Dag kan uddele til venner, familie og bekendte. 

Læs mere på www.dgu.org/golfensdag 

 Golfens Dag arrangeres af Dansk Golf Union i samarbejde 
med Danmarks Idræts-Forbund, Foreningen Private Golfbaner 
og de danske golfklubber 

Greve golfklub stiller i år 3 hold til turneringen, der er en 
holdturnering for klubhold, hvor der spilles hulspil. Hvert hold 
består af 1 damesingle, 3 herresingler samt 1 mixed foursome. 
Vi har i år tilmeldt hold i 

Rækkeinddeling Damer Herrer

B-række: Ingen spillere med lavere handicap end 10,5 13,0
Holdkaptajn: Henrik Holmgaard, tlfnr. 3010 0531

C-række: Ingen spillere med lavere handicap end 16,5 20,0
Holdkaptajn: Roland Pedersen, tlfnr. 6047 0485

Senior-rækken: Minimums alder                  50 år 55 år
Holdkaptajn: Viggo Raun, tlfnr. 46137613

Hvis du ønsker at deltage på et af holdene, kan du henvende dig 
til holdkaptajnen for holdet. Se i øvrigt kampprogrammet og 
yderligere oplysninger på vores hjemmeside.

Årsagen til at vi ikke stiller flere 
hold i år er den usikre situation, 
som vi var i på tilmeldingstids-
punktet i oktober måned sidste år.

Klaus Hemp
Klubkoordinator

Royal Unibrew Golf 2009
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Dameklubben er en aktiv klub i Greve Golfklub

Golf Grevindernes formål er at fremme klublivet i 

Greve Golfklub gennem konkurrencer og socialt samvær for 
Greve Golfklubs 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.

Kontingen pr. år koster kr. 250, 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

Med venlig hilsen Bestyrelsen for
 

Golf Grevinderne

Kanonstart i Dameklubben 
Så er sæsonen skudt i gang i dameklubben, det skete den 1. april 
2009.
 Der mødte 45 damer op i strålende solskin, vi spillede 9 hul-
ler. Efter en dejlig runde golf, holdt vi INFO aften, hvor formand 
Marianne informerede og turneringsplanen blev offentliggjort, 
maden blev sponsoreret af PAPPAS PIZZERIA, som også stod for 
præmier.
Matchen blev vundet af:
A. rækken
1. pladsen:  Centa Dolmeyer
2. pladsen:  Marian Petersen
B. rækken
1. pladsen:  Anette Linstow
2. pladsen:   Else Weibel
 

C. rækken
1. pladsen: Karin Henningsen
2. pladsen: Vibeke Kubstrup
 
Tættest på hul:
Hul 3: Lonny Petersen
Hul 8: Lene Hjerrild

VI SES PÅ GOLFBANEN! 



Tirsdag er Herredag … !
Herreklubben har fortrinsret på 1. tee på tirsdage kl. 14-17. Vi 
vil gerne her opfordre alle til, at slå ud indenfor dette tidsrum.  
Det sikrer det sociale sammenhold og at vi også i fremtiden kan 
opretholde vores fortrinsret.
  
Vi har det faktisk ski’de sjovt … !
Formålet med Herreklubben er ret enkelt. Vi ønsker alle ligesin-
dede, at spille og hygge os med. Nogle at dele vore succeser med 
både på og udenfor golfbanen. Fiaskoerne snakker vi ikke om!
Vi mødes på 1. tee eller driving range og så går vi ellers ud på 
banen i takt med, at vi er en 3-4 stykker.

   

Den løbende tirsdagsturnering … !
Tirsdagsmatcherne afvikles som stableford og er alle tællende til 
vores løbende turnering.
 Du placeres automatisk i enten A- rækken (0-19,9) eller B-
rækken (20,0-54) afhængig af dit hcp ved registreringen af din 
kontingent indbetaling. Selv om dit hcp ændrer sig i løbet af 
sæsonen, så forbliver du i den række, hvor du startede.

 Der er tættest på hul konkurrence på hul 8 og 14. Afstanden 
til hullet noteres på scorekortet.
 Scorekort afleveres efter matcherne i Herreklubbens post-
kasse inde i klubhuset.
 Så skal vi nok sørge for, at registrere dine scores på hjemme-
siden.

Vi fører statistik i Herreklubben … !
Alle indleverede scorekort registrerer vi hul for hul. Det kan der 
være mange gode grunde til, at du ikke ønsker. Men du vil op-
leve, at det faktisk er et rigtigt godt redskab i dine bestræbelser 
på, at udvikle dig som golfspiller og ultimativt ”besejre” banen. 

Også du kan blive medlem af Herreklubben … !
Alle senior herre medlemmer (min. 19 år) i Greve Golfklub kan 
blive medlem af Herreklubben i sæsonen 2009 for blot 400,-.
Kontingentet dækker match fee til alle vore tirsdagsmatcher og 
går primært til præmier og tilskud ifm. vore matcher og arrange-
menter.

Har du besøgt vores hjemmeside … ?
Du finder alle relevante oplysninger på vores hjemmeside www.
golfgreverne.dk. Her kan du bl.a. se vores aktivitetskalender, 
medlemslisten, hul statistikken og ikke mindst hvorledes det går 
i den løbende tirsdagsturnering.
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Tirsdag er Herredag … ! 
Herreklubben har fortrinsret på 1. tee på tirsdage kl. 14-17. Vi vil gerne her opfordre alle til, at slå 
ud indenfor dette tidsrum. Det sikrer det sociale sammenhold og at vi også i fremtiden kan 
opretholde vores fortrinsret.   
 
Vi har det faktisk ski’de sjovt … ! 
Formålet med Herreklubben er ret enkelt. Vi ønsker alle ligesindede, at spille og hygge os med. 
Nogle at dele vore succeser med både på og udenfor golfbanen. Fiaskoerne snakker vi ikke om … ! 
Vi mødes på 1. tee eller driving range og så går vi ellers ud på banen i takt med, at vi er en 3-4 
stykker. 
 

    
 
Den løbende tirsdagsturnering … ! 
Tirsdagsmatcherne afvikles som stableford og er alle tællende til vores løbende turnering. 
Du placeres automatisk i enten A- rækken (0-19,9) eller B-rækken (20,0-54) afhængig af dit hcp 
ved registreringen af din kontingent indbetaling. Selv om dit hcp ændrer sig i løbet af sæsonen, så 
forbliver du i den række, hvor du startede. 
Der er tættest på hul konkurrence på hul 8 og 14. Afstanden til hullet noteres på scorekortet. 
Scorekort afleveres efter matcherne i Herreklubbens postkasse inde i klubhuset. 
Så skal vi nok sørge for, at registrere dine scores på hjemmesiden. 
 
Vi fører statistik i Herreklubben … ! 
Alle indleverede scorekort registrerer vi hul for hul. Det kan der være mange gode grunde til, at du 
ikke ønsker. Men du vil opleve, at det faktisk er et rigtigt godt redskab i dine bestræbelser på, at 
udvikle dig som golfspiller og ultimativt ”besejre” banen.  
 
Også du kan blive medlem af Herreklubben … ! 
Alle senior herre medlemmer (min. 19 år) i Greve Golfklub kan blive medlem af Herreklubben i 
sæsonen 2009 for blot 400,-. 
Kontingentet dækker match fee til alle vore tirsdagsmatcher og går primært til præmier og tilskud 
ifm. vore matcher og arrangementer. 
 
Har du besøgt vores hjemmeside … ? 
Du finder alle relevante oplysninger på vores hjemmeside www.golfgreverne.dk. Her kan du bl.a. se 
vores aktivitetskalender, medlemslisten, hul statistikken og ikke mindst hvorledes det går i den 
løbende tirsdagsturnering. 
 
Vi har solgt vores sjæl til Golfbox … ! 
De fleste af os har efterhånden erfaret og erkendt de mange fordele der er ved Golfbox. 
Specielt ved vore arrangementer med efterfølgende spisning eks. Måneds- og Årsafslutning og så 
naturligvis vore ture til fremmede baner. 
Her opretter vi matcher i Golfbox, som du herefter kan tilmelde sig. 
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Vi har solgt vores sjæl til Golfbox … !
De fleste af os har efterhånden erfaret og erkendt de mange 
fordele der er ved Golfbox.
 Specielt ved vore arrangementer med efterfølgende spisning 
eks. måneds- og årsafslutning og så naturligvis vore ture til 
fremmede baner.
 Her opretter vi matcher i Golfbox, som du herefter kan til-
melde sig.
 Hvorvidt du på tirsdage i tidsrummet 14-17 (fortrinsret) 

skal registreres i Golfbox (i klubhuset) inden du slår ud, ved vi 
endnu ikke. Vi afventer her en udmelding fra baneejer.

Golftur til Sverige d. 12.-13. juni … !
Sidste års tur til Wittsjö Golfbane var en stor succes, som kræver 
en gentagelse. Hvorvidt det igen bliver Wittsjö eller en anden 
fantastisk golfbane, er endnu ikke helt på plads. Men vi er i skri-
vende stund ved, at indgå aftale med en golfbane i det sydlige 
Sverige.

Sponsorer … !
Alle vore 3 sponsorer fra sidste sæson har ønsket at fortsætte 
samarbejdet, hvilket vi naturligvis er rigtig glade for. Det drejer 
sig naturligvis om slagteren ”mad med mere”, Guldbageren og 
Super Best, som alle er fra Tune.
Desuden kan vi nu også byde velkommen til ZenIT Consult, 
som vi ser meget frem til at samarbejde med.
”Støt vore sponsorer, De støtter dig … !”

Trøjer … !
Husk at du kan købe Herreklubbens trøje for blot 180,-. Vi ple-
jer, at medbringe og sælge dem ved månedsafslutningerne.

www.madmedmere-tune.dk
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Senior
i Greve Golfklub

Vi har en seniorklub for med-
lemmer, der er fyldt 50 år. 

Formålet er at fremme golf-
spillet og skabe liv mellem 
medlemmer. 

Du bliver medlem ved 
fremmøde torsdag kl. 9.45 

Der lægges 10 kr. hver gang i 
en sparebøsse.

Mødedag er hver Torsdag
Der er lodtrækning 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.)

Kontaktpersoner:
 Frede Kruse-Christiansen  -  Stig Person  -  Jørgen Gotfredsen  -  Lars Chr. Hartig

Hver torsdag kl. 9.45




