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Formandens Golfhul

Klublivet blomstrer i Greve golfklub og det 
ses især i ’klubberne i klubben’ – dame-, 
herre- og seniorklubben, hvor ca. halvde-
len af klubbens medlemmer nu er aktive. 
Tilslutningen til deres arrangementer samt 
til turneringsudvalget matcher er væsentlig 
større i år end set tidligere og det ser jeg 
som et tegn på, at alle trives i golfklub-
ben. Seniorerne har her i sommer været 
i Smørum og på Møn,  herreklubben har 
været i Sverige med overnatning og skal til 
Roskilde i starten af september.
 Om det er et godt miljø, der også giver 
gode præstationer på golfbanen, kan man 
kun gisne om. Fakta er dog, at der aldrig 
tidligere er spillet så godt golf på banen 
som denne sommer. Der er lavet 5 hole-in-
one og handicapudvalget har haft meget 
travlt med nedskrivning af handicaps efter 
superflotte runder. Endvidere har klubbens 
medlemmer markeret sig med sejre i åbne 
turneringer i andre klubber samt en pulje-
vinder i Royal Unibrew. Tillykke! 
 Skal vi blive endnu bedre til at spille 
golf? Jeg synes personligt, at jo mere der lyk-
kes under en golfrunde, jo større er glæden 
ved spillet. Vi har i bestyrelsen stort fokus 
på breddegolferen og kigger i den forbin-
delse på hvilke behov for træning og større 
kendskab til reglerne, det enkelte medlem 

har. Skal vi lave specielle træningssessioner 
i spillet omkring og på greenen? Skal vi i 
løbet af vinteren lave et par regelaftener? 
  Vi har siden 1. Juli fået 60 nye medlem-
mer og bestyrelsen arbejder med initiativer 
til yderligere medlemstilgang. Vi samarbej-
der med Idrætsunionen i Greve kommune 
om at få folk ud af husene og opleve det 
fornøjelige i at gå en runde på en golf-
bane. Hvad med at invitere din nabo med 
til Greve golfbane? Har du en god idé til 
hvervning af nye medlemmer, må du me-
get gerne sende mig et hint.

Klaus Hemp, formand
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Siden sidste klubblad har der været afholdt 2 turneringer.

Midsommerturneringen 28. juli havde 80 deltagere 
og igen blev der spillet i et rigtigt dejligt vejr. 

Vinderne i de enkelte rækker i blev:
A Patrick Schøller Larsen     40 point
B  Søren Kramer       40 point
C  Holger Bonde       39 point
D  Søren Saugmann       35 point 

Sommerturnering 18. juli havde 40 deltagere. Vejret 
var noget truende op til lørdagen men tordenvejret holdt sig 
væk. Alle deltagerne havde en god dag, hvor de hyggede sig 
med en four-ball turnering.

Vinderne i de 2 rækker blev: 
A Per strøm/Ole Sørensen     45 point
B Kenneth Thomsen/Nicolai K. Nielsen 50 point

Stor tillykke til alle vinderne i de 2 turneringer.

Turneringsudvalget

Sponsorer

En bedre løsning....

T
u

rn
er

in
gs

u
d

va
lg

et
 f

or
ts

æ
tt

es
 s

id
e 

4

Vi oplever stadig, at spillerne kommer for sent til betaling og 
udlevering af scorekort. Der står i turneringsbetingelserne at 
betaling og afhentning af scorekort skal være foretaget senest 
½ time før spillestart. Disse betingelser kan du finde på Greve 
Golfklubs hjemmeside under turneringsudvalget. Vi vil gerne 
opfordre til, at dette bliver overholdt, da det er meget stressende 
at skulle lave om på boldene i sidste øjeblik, når vi ret sent fin-
der ud af, at nogen ikke dukker op.
 Til de sidste turneringer var der henholdsvis tre og fire, der 
ikke mødte op. Vi skal gøre opmærksom på, at hvis der ikke er 
meldt afbud senest 1 time før turneringsstart til turneringslede-
ren, skal turneringsfee betales. Hvis der samtidig også er bestilt 
mad, skal dette også betales. Telefonnummer til turneringslede-
ren står i turneringsbetingelserne, samme sted hvor du tilmelder 
dig turneringen. 

Kommende turneringer:
22. august   Begynderturnering

29. - 30. august  Klubmesterskab i slagspil

5. - 6. september  Klubmesterskab i hulspil

20. september  Efterårsturnering

17. oktober   Afslutningsturnering

28. november  Juleturnering

Du kan tilmelde dig disse turneringer i golfbox. Gå ind under 
kalender og vælg den turnering du gerne vil være med i. Der er 
åben for tilmelding ca. 1 måned før turneringen løber af stabe-
len og til en lille uges tid før.

Vinderne i klubmesterskaberne for overrakt deres præmier ved 
afslutningsturneringen d. 17. oktober.
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På hjemmebanen:
Mandag er klubdag – et fast tilbud til Seniorklubbens 95 med-
lemmer.
 Sommeren igennem har der på klubdagene om mandagen 
været mellem 30 og 40 seniorer til start. Fremmødet er godt set i 
lyset af ferieperioden, og mandag efter mandag er der ”gunstar-
tet” på bagni kl.09.30 og sluttet med socialt samvær og frokost 
(leveret af Super Best, Tunecenteret) i- eller ved klubhuset fra kl. 
12.00 – 14.00.
 Forfriskende at kunne starte ugens forløb med 9 raske huller, 
godt kammeratskab og socialt samvær.
 Udgangspunktet er alm. Stabelford, men der har også været 
spillet 3-jernsmatch, og her i august afvikles 9 huller som hulspil.

Aktivitetsplan
Den første klubdag i august afsluttedes dagen med et medlems-
møde, hvor en aktivitetsplan for perioden 1. august 2009 – 31. 
december 2010 så dagens lys.
 Aktivitetsplanen lægger op til at skabe tradition omkring så-
vel aktiviteterne hjemme i klubben som eksternt, hvor der stiles 
efter et månedligt arrangement på udebane.
 I september er det planen at afvikle ”natgolf” fredag den 18. 
Der startes med grill og sluttes med golf efter mørkets frembrud.

På udebanen:
Seniorerne indledte ferie- og sommerperioden med et arrange-
ment over 9 huller i Smørum den 18. juni. 41 seniorer deltog i 
et vellykket arrangement der afsluttedes med frokost og socialt 
samvær i klubbens dejlige restaurant. Vi påtænker at gentage 
succesen næste år.

 Torsdag den 2. juli afvikledes seniorernes store sommer-
fest – en turnering der havde fundet plads i klubkalenderen. 51 
seniorer mødte frem til morgenkaffe kl. 08.00 og efter kl. 09.00 
gik man løs på de 18 huller – alt sammen i strålende solskin. 
Heldigvis for det, hvor skulle vi efterfølgende ellers have gen-
nemført middagen med helstegt pattegris og hvad dertil hører, 
hvis ikke en solbeskinnet terrasse stod til rådighed.
Gruppen, der stod for arrangementet, fik stor ros for en vellyk-
ket dag – en god turnering, flotte præmier, velsmagende middag 
og godt socialt samvær.
 I skrivende stund står 24 seniorer foran en flerdages tur til 
Sønderjylland i starten af september – flere gange golf på Ben-
niksgård og overnatning på Hotel Des Nordens på den anden 
side grænsen ved Kruså.

Hjemmesiden:
Er under redigering og forventes i nær fremtid at kunne findes 
via link fra klubbens hjemmeside. Den omtalte aktivitetsplan vil 
kunne ses på hjemmesiden.

Frede Kruse-Christiansen    

Seniorernes sommerperiode

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 mandag kl. 9.15 

Betaling pr. gang er 10 kr. 

Mødedag er hver Mandag
Der er lodtrækning fra kl. 9.15. Holdene fordeles og med 
Gun-start (9 huller) starter alle kl. 9.30 på bag-ni.
Det er altid en overraskelse, hvad turneringsledelsen har fundet på!
Kl. 12.00 kan der spises frokost (40 kr.)

Kontaktpersoner:
 Frede Kruse-Christiansen  -  Stig Person  -  Jørgen Gotfredsen  -  Lars Chr. Hartig
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Butikken/sekretariatet
Åbningstider:
Alle hverdage kl. 12 - 17 • weekends og helligdage kl. 9 - 14
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

Mandag aften er begyndernes aften og denne sommer har vi 
været rigtig heldige, det har været rigtig dejligt golfvejr om 
mandagen. 
 Hvad sker der så på begynderaftener: René er på driving 
range, hvor der er fællestræning for alle fremmødte, der er mu-
lighed for at gå fra grøn tee og fra rød tee med faddere og der vil 
også være mulighed for at spille med andre begyndere, som har 
fået sit handicap. Regelundervisningen vil også ligge om manda-
gen og foregå i klubhuset. 
 Den sidste mandag i juni inviterede vi alle over handicap 50 
til at spille med fadderne i en lille match og bagefter grillede vi 
pølser. Det var en rigtig hyggelig aften. Vi har et ønske om, at 
lave lignende arrangementer også i fremtiden og er i gang med 
at planlægge en mandag, hvor vi spiller med eliten.
 Det koster ikke noget at komme og spille med om manda-
gen, det eneste man skal, er at tilmelde sig på listen i klubhuset 
senest søndag. Og hvem er så begynder?  Der er ingen han-
dicapbegrænsning på at deltage på begynder mandagene, men 
alle som er i gang med at tage dgu-kort eller som lige har fået sit 
handicap, kan selvfølgelig deltage. 
 Vi håber at se rigtig mange allerede på mandag, hvor vi mø-
des udenfor klubhuset ca. kl. 16.45. 

Begynderudvalget

Begyndere!

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

Tilmelding kan ske telefonisk eller ved henvendelse i 
butik/sekretariat. 
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Greve Golfklub deltog i år med tre hold i turneringen 
med følgende resultater:

Royal Unibrew Golf 2009





     

     
     
     
     



     

     
     
     
     






     

     
     
     
     











     

     
     
     
     



     

     
     
     
     






     

     
     
     
     











     

     
     
     
     



     

     
     
     
     






     

     
     
     
     











     

     
     
     
     



     

     
     
     
     






     

     
     
     
     







Som medlem af Greve Golfklub har du nu fået mulighed for at 
prøve flere andre spændende baner, med rabat på greenfee.

• Albertslund Golfklub; Her kan du spille til en pris af 
 kr. 160,- på hverdage og kr. 200,- i weekends og helligdage.

• Roskilde Golfklub; Her kan du spille til en pris af kr. 200,- på  
 hverdage og kr. 250,- i weekends og helligdage.

• Skovbo Golfklub; Her kan du spille til en pris af kr. 200,- på   
 hverdage og kr. 250,- i weekends og helligdage.

• Øland Golfklub; Her kan du spille til en pris af kr. 125,- på   
 hverdage og kr. 150,- i weekends og helligdage.

• Smørum Golfklub; Her kan du spille til en pris af kr. 200,- på  
 hverdage og kr. 300,- i weekends og helligdage.

• Egedal Golfklub; Her kan du spille til en pris af kr. 200,- på   
 hverdage og kr. 300,- i weekends og helligdage.

• Passebækgård Golfklub; Her kan du spille til en pris af    
 kr. 200,- på hverdage og kr. 300,- i weekends og helligdage.

Alle priser er gældende for 1 runde, og kan ikke kombineres med 
andre former for rabat.

Hold øje med klubbens hjemmeside, for der kommer hele tiden 
flere til. I øjeblikket afventer vi bl.a. en aftale med Brøndby 
Golfklub.

Bestyrelsen

Greenfeeaftaler !
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Juniortræning 2009
I år vil torsdag være juniordag i Greve Golfklub, der vil være 
træning kl. 17 til 18, men udover det vil det være dagen hvor 
juniorerne mødes og spiller samme, træner sammen og hygger. 
Der vil være en lille turnering for dem der har handicap, hvis 
der er nok der kommer og har lyst til det. Der vil være kanin-
matcher for dem, der ikke har handicap endnu og der vil, nogen 
gange, være teoriundervisning. Tilmelding til kaninmatcher og 
teoriundervisning skal ske ved at skrive sig på listerne i klubhu-
set eller ved at sende en mail til juniorafdelingen.
 Udover juniortorsdag, hvor der kun er 1 træningstime, vil 
der også være træning om lørdagen fra kl. 12 til 14 og også 
her håber vi på at der vil dukke mange juniorer op. Alle de 3 
træningstimer er principielt åbne for alle, men timerne vil blive 
delt op i mindre lektioner af f.eks. 20, 30 eller 40 min. med for-
skellinge temaer, hvor der ikke må være alt for mange deltagere. 
 Alle torsdage er René og 1 fra juniorafdelingen og lørdage er 
René og 2 fra juniorafdeling tilstede. På den måde håber vi at 
kunne tage hånd om alle de juniorer, der møder op og give dem 
noget at lave og hygge sig med. Rene’s primære opgave er jo at 
træne, men der er jo mange andre sjove og lærerige ting at tage 
sig til.
 Herudover vil der komme nogle temasøndage, hvor man 
skal tilmelde sig. Der er afholdt et for de juniorer med lavest 
handicap i samarbejde med Eliteholdet: Banekendskab. Der er 
kommer løbende informationer, så hold øje med din mails. 
Temasøndagene kræver tilmelding.

Juniorudvalget

Juniorturnering JDT i Vestlolland Golfklub
I U16 spillede lavede både Nikolai og Daniel en brutto-runde på 
100 slag, men mens det for Daniel gave en nettorunde på 79 (og 
en 27. plads) fik Nikolai en nettorunde i 72 og landede lige uden 
for præmierækken med en delt 4. plads. Det kan endda være at 
han stadig drømmer om det par-5 hul, der gav ham en 10’er og 
dermed ødelagde en ellers rigtig flot runde. Det er muligt at den 
tidlige start (8.16, der blev til 8.45) og for lidt søvn kan få noget 
af skylden, men resten af runden gik jo fint. Brutto-mæssigt 
fik de begge en 34. plads ud af 61 mulige, men det er netto-
score-placeringen der gælder over de 4 runder, så en fin start for 
begge.
 Nikolai lavede i øvrigt 38 point og blev skrevet ned, endda 
for 2. gang i år.
 I U19 havde vi kun Patrick med, men han gjorde til gengæld 
et endnu bedre indtryk end Daniel og Nikolai. Han fik nemlig 
en 1. plads i brutto-scoren 82 slag og en 3. plads i netto-scoren 
72 = par. Også Patrick havde gang i en drømmerunde, indtil 
hul 11-15 (banens hul 2 til 6) gav ham 4 bogeys og en triplebo-
gey. Fra 3 over til 10 over par på bare 5 huller, men så sluttede 
han heldigvis af med 3 pars og kunne dermed holde favoritten 
Christian (hcp. 5,5) fra Kalundborg bag sig og tage 1. præmien i 
brutto-rækken.
 Patrick vandt hele 3 bolde i 1. præmie, men fik da 2 medaljer 
med hjem.
 En rigtig god dag, og også vejret viste sig fra sin pæne side, 
selvom det blev pænt koldt og blæsende sidst på runden. Men 
godt det ikke er hver gang vi skal helt til Lolland, der er edder-
skisme langt at køre.

Juniorudvalget



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 et forholdsmæssigt fornuftigt tidsrum, hvor vi har 
fortrinsret.

Tur til Roskilde Golfklub tirsdag d. 8. september … !
Traditionen tro henlægger vi én af vore tirsdage til en runde golf 
på en anden spændende golfbane end vores egen. Denne gang 
er valget faldet på Roskilde Golfklub.
Vi mødes fra morgenstunden v/ Greve Golfklub og koordinerer 
så vidt muligt fælles transport i private biler til Roskilde. Her 
spiller vi en runde golf og slutter af med en let frokost på terras-
sen i solen og hylder dagens vindere.
 Samlet pris for hele arrangementet bliver i år blot 200,-
 At det kan gøres så billigt skyldes en nylig indgået green fee 
aftale mellem Greve- og Roskilde Golfklub samt tilskud fra her-
reklubbens kasse.

Medlemstallet er nu oppe på 90 (igen) … !
Ikke siden vores første sæson i 2006 (som faktisk først startede d. 
1. Juli) har vi været oppe på 90 medlemmer. 2007 havde vi 82 
og 2008 havde vi 79 medlemmer.
 Til gengæld er medlemmerne med årene blevet mere aktive, 

hvilket bl.a. afspejles i den store deltagelse ved vore løbende 
tirsdagsmatcher og øvrige arrangementer.
 I indeværende sæson har vi allerede spillet og registreret 606 
golf runder, hvilket svarer til ca. 7 runder pr. medlem.

Også du kan blive medlem af Herreklubben … !
Alle senior herre medlemmer i Greve Golfklub (min. 19 år) 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.

Sponsorer … !
Uden vore 4 sponsorer ville det ikke være muligt, at have så 
mange og flotte præmier … for ikke at tale om bussen, som frag-
tede os sikkert frem og tilbage til Wittsjö Golfklub i Sverige.

   

”Støt vore sponsorer, De støtter dig … !”
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www.madmedmere-tune.dk
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’ZenIT tour 2009’ - Golfgrevernes Sverigestur til 
Wittsjö d. 12.-13. juni 2009 …
(dette referat er i en forkortet udgave, men kan ses i sin fulde 
længde på vores hjemmeside)
Kl. 07:00 fredag morgen kørte vi fra Greve Golfklub. Det stod 
ned i tove og der var kommet to nye søer på 5. fairway i løbet af 
natten.
 Ikke just den perfekte start på en golftur, men af sted gik det 
med servering af div. wienerbrød, kaffe og små skarpe. Se nu var 
vi rigtig på vej. Hele busturen var i øsende regnvejr, men heldig-
vis påvirkede det ikke humøret i bussen. Det blev til adskillige 
anekdoter undervejs, de fleste selvfølgelig omkring golf og den 
slags kun mænd har forstand på.
 Vi ankom til Wittsjö ca. kl. 11:00 og igen blev der sørget 
rigtig godt for os med en frokostbolle og en flaske vand. Kl. 
11:45, efter lidt træning i den stadig øsende regn, var samtlige 
25 deltagere samlet ved 1. tee klar til at sende første bold af sted. 
Samtlige tee slag blev mødt med stor applaus og man fornem-
mer, hvilket pres tour pro’erne er under …
 Hele runden regnede det, så det var ikke de allerbedste betin-
gelser for en god runde golf, hvilket også kunne se på scores, da 
runden var færdig. Undertegnede var i sidste bold sammen med 
Leif P., Johnny V. og Jens S. og vi var ikke så godt spillende, 
hvilket tydeligt kunne ses på vore scores.
 Da vi endelig kom ind i klubhuset efter en laaaaaang runde 
golf, blev vi modtaget af 21 glade kammerater, som vel nok gav 
det største bifald på hele turen. Tak skal I have for det. Sådan 
må det være at gå op af 18. fairway i British Open og være sikker 
på at vinde The Claret Jug.

 Runden blev fejret med en kold pilsner og så var det ellers 
af sted til Ubbalt Bed and Breakfast, hvor vi skulle sove og spise 
hos nogle i øvrigt særdeles gæstfrie værtsfolk.

 Efter en dejlig aftensmad, hvor dagens præmier blev uddelt, 
fik vi anvist et hyggeligt opholdsrum, hvor der ligesom før og 
under maden blevet indtaget div. adfærdskorrigerende væsker 
og spillet snyd med terninger.
 Tak til quizmaster Frede for hans bestemte, men venlige 
måde at lede spillet på. Der blev lavet nogle fantastiske meldin-
ger f.eks blev der sagt 7 x 3’ere, hvorefter næste mand sagde 5 
x 4’ere, hvilket gjorde at vi var mange med Jørgen C. i spidsen, 
der grinede så tårerne trillede.
 Hvem der vandt og tabte … ja det gik vist aldrig op for 
nogen af os. Enkelte måtte da også følges i seng. Ingen nævnt 
ingen glemt.
 Lørdag morgen var der morgenmad fra kl. 08:00 og kl. 10:00 
blev første bold sendt af sted. Igen med samtlige deltagere om-
kring 1. tee. Igen et kæmpepres for ikke at slice den ud til højre 
eller slå den direkte ind i træet til venstre.
 Jeg tror alle spillede en bedre runde end om fredagen. Vi 
havde en runde, hvor der var regn, tørvejr, solskin, så regntøj 
blev taget af og på.
 I øvrigt er Wittsjö en meget flot og vanskelig bane. Alle 
skæverter og dårlig course management bliver prompte straffet. 
Efter runden, hvor alle blev modtaget og klappet hjem på 18. 
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green af de foregående spillere, så var det tid til en lille anret-
ning på terrassen inden turen igen gik mod Greve.
Det var 25 trætte mandfold der atter ankom til Greve lørdag 
aften efter en helt forrygende golftur, hvor specielt det sociale 
samvær var helt suverænt.
 En stor tak til chauffør Flemming og til bestyrelsen for en 
fantastisk god planlagt tour. Der er dømt genvalg til næste år. 
Ligeledes en stor stor tak til vores sponsor ZenIT. Uden deres 
hjælp ville det ikke være muligt at gennemføre turen på så øko-
nomisk favorable betingelser.
 Jeg ser allerede frem til næste års tur.

Jesper Carstensen (161-683)

Tirsdagsmatcherne og månedsafslutningerne … !
Vi har allerede afviklet godt 75% af sæsonens tirsdagsmatcherne 
og kampen om placeringerne i toppen af både A- og B-rækken 
spidser til.
 I forbindelse med de 5 allerede afholdte månedsafslutninger 
er der uddelt 40 flasker vin til tættest på hul og over 100 flasker 
vin til præmier og div. Klappræmier. Spisningen har bl.a. budt 
på store fantastiske grill bøffer i juni og i juli fik vi stegt flæsk og 
persillesovs. Her blev der gået til biddet og konsumeret 400 stk. 
stegt flæsk eller godt 10 stk. per mand.

Hole in One … !
I år er det lykkedes for 2 medlemmer, at lave Hole in One i for-
bindelse med en tirsdagsmatch.
Klaus Hemp: Tirsdag d. 2. juni på hul 3.
Lasse Jensen: Tirsdag d. 14. juli på hul 3.
 Endnu engang et stort tillykke og de har naturligvis begge 
fået en flaske whiskey af herreklubben.

Trøjer … !
Husk at du kan købe herreklubbens trøje for blot 180,-. Vi plejer, 
at medbringe og sælge dem ved Månedsafslutningerne.

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.

Mange nye medlemmer af 

hole-in-one klubben
I juni og juli måneder har ikke mindre end 
5 af vores dygtige spillere lavet hole-in-one 
på Greve golfbane. 
 Hul 3: Jørgen Christiansen, Klaus 
Hemp, Lasse Jensen og Torben Schøller 
Larsen
 Hul 8: Edith Kruse-Christiansen
Vi siger tillykke til dem alle sammen.
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Elitetruppen …
Elitetruppen er i denne sæson 
blevet udvidet fra 12 til 21 
spillere.
 Formålet har først og frem-
mest været at give en større 
del af klubbens talentfulde 
spillere mulighed for, at 
indgå i og drage nytte af de 
udviklingsmuligheder der er i 
elitens træningssamlinger og 
matcher.

 Dernæst har vi ønsket at øge bredden og kunne repræsentere 
klubben med 2 hold i Danmarksturneringen.
 Integrationen af de nye spillere er forløbet helt fantastisk og 
sammenholdet på både 1.- og 2. Holdet har fungeret rigtig godt.

Målsætninger og resultater for sæsonen …
Målsætningerne for 2009 for de 2 hold i Dan-
marksturneringen var, at 1. Holdet vandt sin 
pulje i 4. Division og 2. Holdet etablerede sig 
i Kvalifikationsrækken og opnåede minimum 
6 point.
 Det lykkedes desværre aldrig for 1. holdet 
for alvor, at ”bide skeer” med de øvrige hold i 
puljen, selv om der var mange tætte matcher. 
 Matcher som muligvis kunne have været afgjort til vores 
fordel, hvis Martin Clausen (Klubmester 2008) og 2 af vore mest 
lovende juniorer Andreas Bech og Jacob Due ikke havde valgt at 
spille for henholdsvis Hedeland og Svendborg.

 Til gengæld levede 2. Holdet fuldt ud op til målsætningen. 
Sammenholdet og vindermentaliteten på 2. Holdet lover i det 
hele taget godt for de kommende sæsoner.
 Sæsonens resultater betyder således, at vi i sæsonen 2010 stil-
ler med 2 hold i Kvalifikationsrækken. 

Forberedelser til den kommende sæson …
Nedrykningen fra 4. Division Øst til 
Kvalifikationsrækken har ikke været 
sjov, men absolut heller ikke taget 
modet fra os.
 Vi er en ny golfklub i mange sam-
menhænge … også når det gælder 
arbejdet med eliten og ikke mindst 
samarbejdet med juniorerne. Vi har 

de første år gjort os nogle erfaringer med træningsmængde og 
træningsindhold, som vi vil bygge videre på i de kommende 
sæsoner.
 Forberedelserne til den kommende sæson starter umid-
delbart efter Klubmesterskaberne medio september og løber 
henover vinteren, således at vi er klar til foråret.
 Som det kan ses af billedet, så benytter elitespillerne enhver 
lejlighed til at komme ud og træne. Samtidig med forsøger vi, at 
introducere nye spillere til sporten så tidligt som muligt.
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Spil med eliten …
I denne sæson har der i pressen 
og diverse diskussionsfora og 
debatsider været meget fokus 
på elitens berettigelse i danske 
golfklubber. Denne fokus har 
vi også oplevet på flere af Greve 
Golfklubs generalforsamlinger.
 Vi i eliten har et stort ønske 
om, at klubbens øvrige med-

lemmer opfatter os som en mere integreret del af klubben. Det 
føler vi absolut selv, at vi er.
 Derfor håber vi i den kommende sæson at lave en turnering/
match ”Spil med eliten”, hvor vi kan komme ud og spille en 
runde med alle, som er interesserede.

www.grevegolfklubelite.dk …
Har du besøgt vores hjem-
meside.
 Her kan du læse nyheder 
generelt og finde informa-
tioner om de enkelte elite 
spillere samt alle vore øvrige 
aktiviteter. Såsom trænings-
program, resultater, retningsli-
nier, etc. 

Nicholas vinder stor turnering

Nicholas Højer-Nielsen, Mikkel Edlers og Thomas Pedersen fra 
vores 1. hold deltog den 27. juni i en individuel eliteturnering 
på Københavns golfklubs bane i Dyrehaven.
 Eremitagepokalen er en Danmarks ældste vandrepræmier, 
den har været evigt vandrende i Københavns Golfklub siden 
1911.
 Efter 2 meget fine runder på samme dag vandt Nicholas tur-
neringen med 2 slag foran en lang række elitespillere fra resten 
af Sjælland. Godt gået Nicholas.



13 - Greve Golfklub

Få GolfBox på din mobil
Fra i dag kan du og titusindvis af andre danske golfspillere
booke starttid på golfbanen med mobiltelefon. Du kan også
følge turneringer via livescoring og altid have dit golfhandicap 
lige ved hånden.

Kan du gå på Internettet med din mobil kan du også få næsten alle 
brugerfunktionerne fra GolfBox med i lommen. Og du skal ikke 
give en krone for programmet, der kan hentes blot ved at sende en 
SMS med teksten GOLF til 1231. Efter et klik modtager du automa-
tisk det program, der passer til din mobil, og når du har tastet dit 
brugernavn og password til GolfBox er du klar. Det hele er nemt og 
intuitivt, og det vil ikke vare længe før du ikke fatter, hvordan du 
har kunnet undvære den nye mobile mulighed.

     GolfBox Mobile lanceres i dag af 
GolfBox og udviklervirksomheden 
Little Big Ideas. Med det lille Flash 
Lite program installeret får du næsten 
de samme muligheder på din mobil, 
som du har med en pc på golfbox.dk. 
Og det gælder ikke kun Smartphones, 
men alle mobiler, der kan bruge Flash 
og gå på Internettet.
     ”Alle har i dag en mobiltelefon. 
Derfor synes vi, at det ville være helt 
naturligt at udvikle en applikation, så 
vores brugere på en supernem måde 
kunne få adgang til de væsentligste 
funktioner i GolfBox - også uden at 

skulle være afhængige af en computer”, 
siger Christian Færgemann fra GolfBox.

Tag din golfprofil i lommen
Løsningen gør det muligt at hente mange 
af de mest populære informationer på 
golfbox.dk. For eksempel kan brugere af 
golfbox.dk med mobilen nu se og bestille 
starttider, invitere medspillere, følge 
leaderboards live, se sine personlige data 
og klubinformationer, som for eksem-
pel opdateret handicap, meddelelser fra 
klubsekretæren og lignende er blandt de 
funktioner, der er adgang til.
 Det er udviklervirksomheden Little 
Big Ideas i Birkerød, der har skabt ap-
plikationen. Den er bygget oven på en 
løsning, som gennem tre år er testet af 
Golfpromote, der blandt andet står bag 
ECCO Tour og Krone Golf Tours, ligesom 
DGU har anvendt løsningen i store tur-
neringer som EM for amatørhold og den 
professionelle Nykredit Masters. Det er 
derfor en stabil og gennemtestet løsning, 
der nu lægges ud.
 ”GolfBox er et uundværligt værktøj 
for alle danske golfspillere. Vi er derfor 
glade for, at det er lykkedes at skabe en 
meget enkel og brugervenlig applikation. 
Vi regner da også med, at golferne bliver 
glade for muligheden. Applikationen er 
gratis, da Nykredit har støttet udviklin-
gen af løsningen, som er utrolig nem at 

Golfbox Mobil pressemeddelelse:
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hente ned på mobilen. Det koster lidt hos 
teleoperatøren at bruge løsningen, men 
konstruktionen betyder, at det er yderst 
begrænsede dataoverførsler, der er tale 
om”, siger Erik Winther.

Dur ikke på iPhone
Desværre kan ikke alle telefoner arbejde 
med Flash Lite – det program, applikatio-
nen er udviklet i. For eksempel virker det 
ikke på iPhone. Men allerede fra i dag vil 
over 70 procent af de danske mobilbru-
gere være i stand til at surfe med GolfBox 
Mobile. Det vil typisk være med mobilte-
lefoner fra Nokia og Sony-Ericsson samt 
telefoner med Windows Mobile styresy-
stem.

Sådan får du programmet
For at få GolfBox på mobilen skal du blot 
sende en SMS med teksten GOLF til 1231. 
Så modtager du et link til at hente appli-
kationen, som så gemmes på telefonen. 
Derefter ligger applikationen direkte på 
din mobiltelefon, og ved at aktivere den, 
er du straks online til de fleste mulighe-
der i GolfBox.
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Den nye overenskomst!

Vi er i gang med forberedelserne til den nye overenskomst med 
Greve Golfbane, og til det vil vi meget gerne have medlem-
mernes input, derfor vil vi opfordre alle til at gennemlæse den 
nuværende overenskomst der er at finde på klubbens hjem-
meside, og komme med kommentarer såfremt man skulle have 
nogen. Kommentarerne kan sendes til klubbens mailboks info@
grevegolfklub.dk hvor teksten i emnefeltet blot skal være ”Over-
enskomst”. Så tager vi det med i vores overvejelser i forbindelse 
med forhandlingerne.
 På den ordinære generalforsamling tilbage i marts måned 
informerede vi om, at der vil blive afholdt en ekstraordinær ge-
neralforsamling, hvor den nye overenskomst skal vedtages. Den 
endelige dag er endnu ikke fastlagt, men alle tegn i sol og måne 
peger på at det bliver i uge 46. Den helt præcise dag vil blive 
meldt ud til alle medlemmer så snart den foreligger.

Bestyrelsen


