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..bliv medlem af Danmarks hyggeligste golfklub

Klub-Info
Formand, ordens- og CD-udvalg
Annie Lauridsen - 20 30 99 90
annielauridsen2@gmail.com

Kasserer, match-, handicap-,
begynder-, og ungdomsudvalg,
Sigfred Hansen - 40 74 94 25
sigfred@hansen.dk

Næstformand, begynder-- og
handicap-udvalg
Hans Jørn Bollerslev - 30 49 67 15
harmuth@esenet.dk

Redaktions-, sponsor-, hjemmeside-,
Facebook- og ungdoms-udvalg
Gregers Mark 31 41 97 88
gregers82@gmail.com

Redaktions-, bane & hus-, ordens-,
hjemmeside- og Facebook-udvalg
Morten A. Andersen - 31 44 16 82
maa.morten@jubii.dk

Bane- & hus- og match-udvalg
Niels Brinck - 20 72 21 77
Niels@chrbrinck.dk
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Aktivitetsplan - 2018
Dato

Aktivitet

Kl.

15-03-2018 Opstarts- og info-aften
Oksbøllejren

18.00

24-03-2018 Oprydning og match
9 hullelrs mach på bagni

09.00

Morten og Annie

02-04-2018 Påskematch (Puma)
Stableford i 3 rækker

09.00

Hans Jørn og Annie

21-04-2018 Feriekompagniet
Fourball parmatch 1 række

09.00

Siegfred og Morten

22-04-2018 Golfens dag Vennematch

12.30

Annie og bestyrelsen

21-05-2018 Pinsematch (Meny)
3 rækker, A rækken slagspil

09.00

Gregers og Niels

10-06-2018 McDonaldsmatch
3 rækker stableford

09.00

Siegfred og Hans Jørn

23-06-2018 Sankt Hans (jubilæum Golfc) 17.00
9 hullers match greensome

Bestyrelsen

18-08-2018 Klubmesterskab

08.00

Gregers

19-08-2018 Klubmesterskab

08.00

Niels

02-09-2018 Slå et slag for match
3 rækker, A rækken slagspil

09.00

Morten og Sigfred

14-09-2018 Company day

09.15

Annie

21-09-2018 Sponsor- og hjælpermatch

15.00

Annie og Niels

24-09-2018 Sommerhuscup

09.00

Golfcentret

25-09-2018 Sommerhuscup

09.00

Golfcentret

26-09-2018 Sommerhuscup

09.00

Golfcentret

27-09-2018 Sommerhuscup

09.00

Golfcentret

28-09-2018 Sommerhuscup finale

09.00

Golfcentret

13-10-2018 Novasol match
3 rækker stableford

09.00

Niels og Hans Jørn

10.00

Gregers og Morten

04-11-2018 Generalforsamling
Greensome start 10.00
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Så nærmer foråret sig
Så nærmer foråret sig og vi glæder os
alle til, at temperaturen stiger og græsset
begynder at gro, så vi rigtigt kan komme
i gang med at spille golf igen.
En del har spillet i løbet af vinteren,
men det er nu ikke det samme, som når
sæsonen er på sit højeste.
Den nye bestyrelse er kommet godt i gang
– og jeg synes vi har fået en rigtig god
bestyrelse – der er masser af arbejdslyst
i os alle – så må vi blot håbe på, at vi kan
gøre vore medlemmer tilfreds.
I er altid velkommen til at komme med
forslag, hvis der er noget I synes der
skal ændres – eller noget vi kunne gøre
bedre.
Send os en mail – så vi ikke bliver ’overfaldet’ hver gang vi kommer på banen for
at spille lidt golf.
Status på antallet af vores medlemmer.
1. januar 2017 var vi 474 aktive og 35
passive medlemmer.
1. januar 2018 var vi 470 aktive og 32
passive medlemmer.

Vi har altså mistet 4 aktive medlemmer.
Det er flot – ikke mange klubber kan nøjes
med det. Medlemstallene svinger meget
i løbet af året – da vi var ved 1. oktober
havde vi 513 aktive medlemmer.
Det viser, at der er en stor gennemgang.
VI havde sidste år ca. 60 prøvemedlemmer – og DGU’s statistik over hvem det
er der forlader golfklubberne, viser at det
især er nye medlemmer der opgiver efter
de første par år.
Bestyrelsen besluttet, at vi vil lave et
tiltag for medlemmer med et handicap
over 37 der gerne skulle hjælpe med, at
få dem integreret i klubben.
Disse medlemmer er nemlig sjældent med
i arrangementer, så som de matcher der
er i løbet af sæsonen.
Den 29. april starter vi med, at samle de
der har lyst, til en match kl. 13 forbeholdt
medlemmer der har over handicap 37.
Dette vil så gentage sig hver søndag kl.
13 – så til Jer der går under denne kategori – mød op og lær nogle flere i klubben
at kende!
I starten vil vi få brug for nogle erfarne
hjælpere, så har du lyst til at hjælpe så
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sig til – så vil vi kontakte dig når vi får
brug for dig.
For at fastholde medlemmer er det altid
godt med nogle gode Ambassadører der
tager venligt imod vores nye medlemmer
– et smil og en venlig modtagelse varmer
altid. Så tænk på det når du møder en på
banen du ikke lige kender.
HUL 10
Der har i de sidste par år været en tendens til, at vi går bare lige over og starter
på hul 10.
Det går altså ikke. Det er forbudt at
starte på hul 10. Der er ikke noget der
er mere træls end at have gået 9 huller og
skal til at runde ved hul 10 og opdage, at
nu er der nogle der lige har slået ud.
Og det der er endnu mere træls er, hvis
de så ikke vil lukke igennem.
HUSK – de der starter på et andet hul
end hul 1 – INGEN RETTIGHEDER
HAR og har pligt til STRAKS AT GÅ TIL
SIDE OG LUKKE IGENNEM.
Skulle du have en særlig grund til, at
starte på hul 10 skal der først gives til-
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ladelse hos Adam eller Michael.
Ændring af golfregler i 2019.
Fra 2019 kommer der nye golfregler. Derfor skal vi alle igennem en regelprøve. VI
har besluttet at købe os til denne undervisning. Der vil via nettet blive adgang til
en regelundervisning som vil blive sendt
til Jer alle.
Ligeledes vil opstartsmødet næste forår
blive delt op således at de nye regler vil
blive gennemgået. Der vil blive et eftermiddagshold og et aftenshold.
Vi fra bestyrelsen vil tage på regelkursus nu i juni måned så vi
kan blive klædt på til opgaven.
Sigfred og Hans Jørn er vores regelambassadører – så det bliver dem, vi skal gå
til, hvis eller når vi får spørgsmål, for det
tror jeg vi alle får.
Til de der ikke synes de kan klare prøven
på nettet vil der blive sørget for undervisning.
Golfens dag 22. april 2018.
I år vil vi prøve noget nyt.
Alle vil blive inviteret til at spille en
match (greensome) med et muligt nyt
medlem.
Vi vil spille match på skovbanen og slutte
af i restauranten med en kop kaffe.
At vi vil spille greensome, skyldes, at det
er et par spil, hvor man slår hvert andet
slag og den uerfarne kan derfor spille
med – da du jo slår langt og det derfor
kan blive sjovt.
Find en god ven, en nabo eller blot en
bekendt der kunne tænke sig at få en sjov
eftermiddag med dig på golfbanen.
I kan jo gå ud og træne lidt på udslagsbanen og puttegreen om formiddagen
inden matchen.
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Matcher.
Igen i år vil vi afholde en del matcher og
vi håber I vil støtte godt op omkring disse.
Det er sjovere for alle hvis vi er mange
– har du handicap 54 og derunder er du
velkommen til at deltage. Støt op omkring
disse matcher, som vores velvillige sponsorer støtter os med hvert år.
Årsmærker - Som I har bemærket, har
vi i år afskaffet årsmærket.
Nu da de fleste klubber har tilmelding
via goflbox, er disse mærker blevet mere
overflødige. Det er dog vigtigt, at Jeres
bagskilt tydeligt viser Jeres navn og
medlemsnummer. Hvis I ønsker det, vil
Karina være behjælpelig med at ’præge’
nyt navn til Jeres skilt.

op!
Er håndvasken eller toilettet snavset –
gør dem ren!
Husk altid at efterlade det, som du ønsker
at modtage det.

25 års Jubilæum - I år er det 25 år siden
vores bane officielt blev startet. Jeg ved
godt at klubben var godt i gang flere år
før, men vores medlem nr. 1 og 2. (Betty og
Hans Kristian Thoning) blev medlem via
golfbox for 25 år siden nu til august.
Vi har derfor besluttet med golfcentret,
at holde et jubilæum til Sct. Hans (lørdag
den 23. juni)
Det endelige program vil blive slået op
senere, men tankerne er, at vi starter med
brunch og efterfølgende match. Afslutter
med en middag og bål som vi plejer Sankt
Hans aften.

Bestyrelsen ønsker Jer en dejlig for sæson
på golfbanen!

Lov om personbeskyttelse - Der er
kommet nye regler om, hvad vi må og
ikke må mht. at oplyse Jeres mailadresser, offentliggøre billeder o.s.v.
Derfor vil I få et dokument til underskrift,
hvor I bliver bedt om at tage stilling til diverse spørgsmål. Vi kender endnu ikke de
endelige regler – men nu er I advaret.
Næste InfoNyt udkommer midt sommer
og det sidste ved sæson afslutningen.

Toiletvogn - Her først på sæsonen vil
vores nye toiletvogn blive leveret. Den
bliver stillet op på banens grund mellem
hul 6 og 7. Vi starter med en vogn – så
ser vi på, hvad behovet er før vi investerer
i en mere.
En stor bøn til Jer alle er: Hjælp med at
der altid er rent og pænt på vores toilet.
Ligger der papir på gulvet – saml det
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Referat fra bestyrelsesmøde
den 4. januar 2018.
Sted: Restaurant Ho Bugt
Dagsorden

• Godkendelse og gennemgang af referatet fra sidste møde:

Erik bliver kontaktet af Niels eller Morten omkring billeder, der skal tages d.15
marts eller senest inden udgivelsen af
Info Nyt ultimo marts.

• Orientering om møde med Peter Nielsen:

Annie orienterede bestyrelsen om punkter der blev gennemgået på mødet.

• Nyhedsbrev:
Skal der laves et nyhedsbrev? Én gang
hver måned? Om kommende matcher
og om tilmeldingsfrister. Hvem laver
Nyhedsbrevet?
Vedtaget: Morten og Gregers står for
nyhedsbrevet.
Bestyrelsen sender punkter til Morten
og han redigerer, derefter sendes til den
øvrige bestyrelse til godkendelse. Karina, som sender den ud på Golfbox.
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• Opstarts aften - hvilke punkter skal
vi på:

Aftenen starter kl. 18. Spisning færdig
kl. 19. Punkter: Sang, Banerating,
opfordre medlemmer til at være gode
ambassadører, så der tilføres nye medlemmer, vi mangler mentorer. Ole A. I.
Larsens foredrag i 1,5 time. Baneudvalg
skal komme med info om toiletter osv.
Maksimum deltagere 80 pers. Indbydelsen skal sendes ud senest slut feb./1
marts med SU d. 11/3-18.
Mad forslag: Karbonader med grønsager osv.

• Deal i marts!:
Vedtaget: Ja, det kører vi med.

• Mogens Jensen Junior! Vi har ingen junior. Mogens anmodes om at bruge lidt
ekstra tid på begyndere og hjælpe med
til at fastholde de nye ved aktivering.
Vedtaget: Annie ringer til Mogens.
Ernst Brogaard – regel undervisning?
Skal de fortsætte? Nye regler betyder,
at alle skal undervises i de nye regler.
Vi kan betale os fra det med fjernundervisning – Sigfred mener, at det kan
gøres for kr. 10.000,-
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Vedtaget: at vi arbejder videre med
fjernundervisning – Sigfred undersøger
mulighederne. Ernst er vores regelambassadør mht. til de ny regler der
gælder fra 2019
Sigfred og Hans Jørgen står for undervisning af de nye i år.

• Mentorerne skal klædes godt på til at
kunne videre give forskellige situationer til de nye medlemmer. Hans Jørn
og Sigfred (og Niels som back up) tager
den praktiske del ved oplæring af mentorerne og læring til begyndere.

• Hvordan styrer vi træningstimerne
- medlemmer fra Skovklubben der anvender Arne?:
Vedtaget: Der skal snakkes med Arne,
så vi sikrer proceduren. (Hans Jørgen)

• Aktivering af nye medlemmer fra 2016
og 2017:

Hvordan får vi dem integreret? Måske
de kunne komme nogle søndage, hvor
de blandes med hinanden og sammen
med en øvet spiller – derefter vil de
kunne komme videre på Hjorteklubben eller Kaniner. Annie og Morten vil
gerne komme søndage, men ellers er
det meningen, at alle i bestyrelsen kan
komme, hvis de kan. Øvrige medlemmer opfordres til at hjælpe til, så de nye
lærer så mange at kende som muligt.
Kan vi til info aften spørge dem, hvad
der skal til for, at de nye medlemmer
bliver i klubben og at de får et udbytte
af det?
Vedtaget: Vi starter den 29. april kl13 –
der sendes mail til alle der er godkendt i

2016 og 17, hvor vi beder om tilmelding
for at have overblik over hvor stor interessen er.
Sigfred:

• Aktivitetskalender – afpudsning
Der mangler oplysninger – Sigfred
fulgte op på kalenderen. Niels snakker
med Scanfield omkring evt. match –
Han skal melde tilbage snarest. Jubilæumsmatch til Sankt Hans.
Vedtaget: De øvrige matcher skal på
plads snarest, og inden næste udgivelse
af Infonyt.

• Baneraiting:
Hans Jørn og Sigfreds forslag er godkendt af DGU Nick Hüttel – forslaget
er ok fra bestyrelsen.
Vedtaget: Sigfred går videre med det
praktiske mht. baneskiltning og scorekort.

• Årsmærker 2018:
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Vedtaget: Skovklubben skal beholde
årsmærket – på 18 huls banen droppes
årsmærket, da der her er tidsbestilling.
Det skal med i nyhedsbrevet, så medlemmerne får det at vide.
Karina:
• Hvilke retningslinjer skal jeg(Karina)
gå efter for udmeldelse efter d.1 dec.?
Indtil videre har de fået lov til at blive
udmeldt og krediteret:
Vedtaget: De som kommer efter d. 15
feb. og vil udmeldes, skal betale for
passiv medlemskab i stedet for. (Efter
rykning pr telefon – snak med Sigfred
omkring procedure.) da vi har udgiften
til DGU.
Mail til Jan om at vi sender penge d. 15
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januar, når vi har de fleste betalinger.

• Hvad med at vi sender InfoNyt via I-pa-

per til alle udenfor omdelingsområde?
Det kunne spare en del penge – måske
medlemmerne alligevel hellere vil have
den liggende på computeren, så den
ikke bliver væk!!

• Vedtaget: Godkendt af bestyrelsen.
• Hvad må vi sende ud i Golfbox? Reklamer ja/nej?

Vedtaget: Nej til reklamer.

• Evt.
Vækstpuljer spørger Sigfred om – han
undersøger mulighederne.
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Morten fortæller om toiletvogn – bestilles i næste uge. Leveres primo/medio
marts. Morten snakker med Michael
om, hvordan den stilles op – Der gøres
opmærksom på, at der skal checkes op
på grænsen for, hvor den må stå.

Næste møde er d. 28/2-18 – afholdes i
Restaurant Ho Bugt igen.

Morten fortæller om mikrofon som flue
koster ca. 500 kr. – han får ok til det.
Oprydning på kontoret – gøres lige efter
mødet i dag(lageret) + efter næste møde
(mapper i reolen)
Første nyhedsbrev skal ud udgangen af
januar. Morten skal have den senest en
uge før.
Købmand Hansen i Henne vil gerne lave
en match med Blåvandshuk, Henne,
Breinholtgård, Varde. Hans Jørn snakker med dem i næste uge.
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Regelsæt for besøgende
med feriehuskoncept i SportsPark Blaavandshuk Golfcenter.
For at sikre den gode oplevelse gælder
følgende forhold:
Banens regler skal overholdes af alle.
- Alle skal henvende sig i Green Fee
rummet ved ankomst for registrering af feriehusnummer og for introduktion.
- Som udgangspunkt anvendes 9 hullers Par 3 banen (Engbanen).
- Ved pres på Engbanen, eller for mere øvede spillere, kan der gives mulighed for at anvende 9 hullers Par
4 banen (Skovbanen).
- Der er IKKE adgang til 18 hullers
banen med feriehuskoncept (Green
Fee kan tilkøbes).
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Golfens dag/Vennematch
Afviklingen af Golfens Dag i Blå-

vandshuk Golfklub afholdes i år i form
af en ”vennematch”.
Som medlem af Blåvandshuk Golfklub
får du nu mulighed for at invitere en
ven/bekendt, som endnu ikke er golfspiller (må ikke have DGU kort) med
til en hyggelig runde på Skovbanen.
Der spilles greensome. Der vil blandt
gæsterne blive trukket lod om et antal
gratis prøvemedlemskaber til Blåvandshuk Golfklub.

gældende på en golfbane.
Gæsten må tee op overalt på banen,
bortset fra på green.
Greensome: Begge slår ud fra tee stedet, derefter vælges hvilken bold man
vil spille videre med. Man slår skiftevis
til den valgte bold. Scorekortene er udfyldt med spillehandicap (streger).

Arrangementet foregår søndag den
22. april kl. 13.00. Mødetid 12.30 til
orientering om forløb og regler, samt
udlevering af scorekort.
Efter matchen, som vil være en 9-hullers match, er der kaffe med brød i
Restaurant Ho Bugt, og i forbindelse
hermed trækkes der lod om et antal
prøvemedlemskaber. Der er desuden
præmier til de bedst scorende par. Prøvemedlemskaberne trækkes ved simpel
lodtrækning.
Så kære medlem: Kender du én der
endnu ikke er kommet i gang, så få fat
i vedkommende og meld jer.
Tilmelding skal ske på opslag ved klublokalet, eller send en mail til:
sekretariat@blaagolf.dk senest torsdag
den 19. april kl. 15.00
Regler/oplysninger:
Medlemmet har ansvaret for, at den
inviterede gæst følger de regler, der er
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Klubber i klubben kom og spil med
Mandagsgolf:

Hvornår: Mandag med mødetid
kl. 09.15 (9 huller).
Max handicap: Ingen grænse.
Pris: 10 kr. pr. gang.
Kontingent: 50 kr. – er ikke et
krav.
Ansvarlige: Arne & Inge Heide
/ Ia.heide@esenet.dk

Blaavandshuk LadieS:

Hvornår: Tirsdag med mødetid
kl. 16.00.
Max handicap: 36
Pris: 20 kr. pr. gang. Gæster
betaler også 20 kr.
Kontingent: 250 kr.
Ansvarlig: Lone Damgaard /
lonehobolth@gmail.com
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Kaninklubben:

Hvornår: Tirsdag med mødetid
kl. 16.45.
Max handicap: Ingen grænse,
da det er en klub for nye golfspillere.
Pris: 10 kr. pr. gang.
Kontingent: 0 kr.
Ansvarlig: Niels Brinck / niels@
chrbrinck.dk og Lars Nissen

Ho-Pigerne:

Hvornår: Onsdag med mødetid
kl. 8.30.
Max handicap: 54
Pris: Gæster betaler 20 kr. pr.
gang.
Kontingent: 250 kr.
Ansvarlig: Dorit Buch-Larsen /
doritbuchlarsen@gmail.com
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Onsdagsherrerne:

Hjorteklubben:

Fyraftensgolfere (Herreklub):

Yderligere information
findes på www.blaagolf.dk
under Klubber i klubben.

Hvornår: Onsdag med mødetid
kl. 8.30.
Max handicap: 54
Pris: Gæster betaler 20 kr. pr.
gang.
Kontingent: 300 kr.
Ansvarlig: Henning Terp /
terp@terpconsult.dk

Hvornår: Torsdag med mødetid
kl. 16.00 – 16.30.
Max handicap: 36.
Pris: Spilleregler, der giver
mulighed for ”straf” på runden.
Gæstespillere 50 kr.
Kontingent: 300 kr.
Ansvarlig: Torleif Skouboe /
torleifskouboe@gmail.com

Hvornår: Søndag med mødetid
10.45.
Max handicap: Ingen grænse.
Pris: 20 kr.
Kontingent:
Ansvarlig: Bente Larsen /
benteh@larsen.mail.dk

Gem siderne - så har du de
vigtigste informationer.
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Referat fra bestyrelsesmøde
den 28.2.2018.
• Godkendelse og opfølgning på punkter
i sidste referat.
Punkterne blev gennemgået, og der blev
fulgt op på alle.

• Rengøring af toiletvognen blev drøftet.
Der var enighed om, at det var banen,
der burde stå for rengøringen. Dog vil
vi opfordre klubbens medlemmer til at
hjælpe med den daglige soignering.
• Baneskilte - ændring til meterbane!
Baneskiltene bliver ændret til den nye
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raiting, men banen ønskes ikke ændret til meterbane ved denne lejlighed.
Skiltene bliver lavet så det nemt kan
ændres, hvis meterbane ønskes på et
senere tidspunkt.
• Opstartsaften - forslag til punkter.
Annie har lavet en indbydelse til opstartsaftenen torsdag d. 15/3 2018,
som sendes rundt til medlemmerne via
Nyhedsbrev + liste på opslagstavlen.
(sidste tilmelding mandag d. 12/3 2018.)
Max 80 personer.
Annie har opsat forskellige punkter
til aftenen, som blev gennemgået og
godkendt.

• Oprydningsmatch lørdag d. 24/3 2018.
Der skal laves en indbydelse til Nyhedsbrevet – Morten sørger for den. Listen
er allerede på opslagstavlen. Annie og
Morten står for arrangementet.
• Deal i marts / møde med mentorer /
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begynder møde.
Gregers tilføjer i deal, at træningsbolde
tilkøbes – 200 kr.
Møde med mentorer onsdag d. 4/4 2018,
hvor det bliver gennemgået, hvilke
planer og tanker bestyrelsen har med,
hvordan det skal foregå. Sigfred og
Hans Jørn står for arrangementet.
Ønsket er, at der skal satses på, at så
mange som muligt kommer til at spille
sammen, da de på den måde lærer hinanden bedre at kende, hvilket kan blive
en stor fordel for dem senere.
Begyndermøde tirsdag d. 10/4 2018 kl.
18 med buffet til start. Sigfred og Hans
Jørn står for aftenen.
• Velkomst folder til nye prøvemedlemmer.
Der er en folder, som skal udleveres til
alle nye medlemmer.

• Opstartsaften i 2019 – regelundervisning.

Datoen er sat til torsdag den 14. marts
2019 allerede nu, da der denne aften
koncentreres om undervisning i de nye

golfregler.
Der planlægges 2 møder: Et kl.15-17 og
et kl. 18-20. Der serveres 3 snitter pr.
person. Brian Nygaard bliver bestilt af
Sigfred til at komme på den dag/aften.
Angående Oswald Academy – hvis vi tilmelder os, vil betalingen for Blåvandshuk Golfklub og Skovklubben være ca.
Kr. 6900. Der bør fordeles med 1/3 til
Skovklubben og 2/3 til Golfklubben.
Sigfred undersøger med Peter Nielsen
om dette er ok.
• Mogens Jensen.
Er meget villig til at hjælpe, så Sigfred
og Hans Jørn skal kontakte ham.

• Infonyt (klub i klub/midterside).
Morten og Gregers spørger Klub i Klubberne, om de vil lave en opstartshilsen.
Evt. artikel med Klaus Jakobsen omkring golfsimulator (Gregers taler med
ham).
Niels skriver artikel om Regionsgolf.
Deadline er torsdag d.15/3 2018.
Oversigt på midtersiderne omkring
klub i klubberne – tid, sted og, hvordan
man optages i de forskellige klubber.
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• I-paper.
Aftalen er, at Gregers sender link til
Infonyt, som Karina kan sende ud til
medlemmerne, der ikke modtager bladet i papirform
• Aktivitetskalender – matcher.
Kalenderen revideres. (Sigfred)

• Golfens Dag.
Der vil denne dag blive arrangeret en
vennematch, hvor vore medlemmer
opfordres til at invitere en ikke-golfer
med. Matchen vil blive spillet på Skovbanen som en Greensome.
Efterfølgende vil der blive serveret en
kop kaffe med kage i restauranten.
Præmien bliver et prøvemedlemsskab.
Tilmelding nødvendig. Sigfred laver en
indbydelse, som kommer i InfoNyt.
• Nyhedsbreve.
Vi fortsætter med Nyhedsbreve, som
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Morten samler trådene på og sender til
godkendelse ved bestyrelsen.
• Golfspilleren i Centrum – orientering
/ opfølgning.
3 gange om året skal Karina se på
Golfspilleren i Centrum, hvor der er
personer, som har tilbudt at hjælpe.
Karina skal takke vedkommende for
velvillighed og derefter sende vedkommende videre til klubformanden, som
det vedrører. F.eks. Skovtroldene, begynderudvalget, matchudvalget – spørg
Sigfred.
• Aktivering af nye medlemmer fra 2016
og 2017: foreslås ændret til: alle medlemmer med HCP 37+.
Emnet blev diskuteret og resultatet
blev, at alle medlemmer, der ikke i forvejen er medlem af en klub i klubben
skal have en indbydelse til at deltage
hver søndag kl. 13. Herudover skal
der findes nogle personer med lavere
handicap som vil hjælpe til.
• Modtagelse af nye medlemmer, ikke
begyndere.
Cirka hver 14. dag laves en opgørelse
over nye indmeldte i klubben. En fra
bestyrelsen tager kontakt til de nye,
byder dem velkommen, og tilbyder at gå
en runde med dem på banen. Samtidig
orienteres om mulighederne for at blive
medlem af en klub i klubben og opfordre
til deltagelse i klubbens andre aktiviteter.
Karina sørger for at lave liste på
indmeldelserne (navn og tlf.) og vide-
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resende dem til pågældende bestyrelsesmedlem.
• Afhentning og opsætning af møbler på
kontoret.
Annie ringer til Niels, når møblerne er
klar til at blive hentet.

• Eventuelt.
Gennemgang af manglende kontakt til
Sponsorer – når listen er færdig, sender
Gregers listen til Karina, som udsender
faktura til alle med grønt.
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Greenkeeperens hjørne
Lige en hilsen fra greenkeeperne, med et
ønske om et snarligt forår; med længsel
ser vi frem til godt golf vejr.
Vinteren har ikke gjort de stor skader på
bane, så vi kan komme godt fra start. .
Der er ikke lavet de store tiltag på banen
i vinter halvåret. Vi har alle mand været
vinter fyret, samt afviklet afspadsering.
I efteråret er der lavet en masse skov
arbejde. Desuden, ser det ud til, at det
har været gunstigt for banen, at der har
været lagt op på Fair Way.
Baneselskabet har besluttet, at spare en
mand væk. Derfor er vi desværre nød til,
at undvære Per i år.
Tak til Per for 20 gode år på Blåvandshuk
Golfbane. Vi ønsker dig held og lykke
fremadrettet. Håber vi stadigvæk vil
møde dig på banen her i Ho. Resten af
greenkeeper staben vil være fuldtallig
først i april.
Tidspresset kan for os blive lidt større,
grundet ovennævnte. Vi håber i vil tage
pænt imod os på banen i vores daglige
arbejde.
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En lille reminder: Respekter venligst, at
der ikke må parkeres omme ved greenkeeper gården i dagtimerne. Dette af
hensyn til diverse transport firmaer, med
leverancer til golfbanen, og greenkeepernes arbejde.
Det med start på hul 10 behøves vi jo ikke
snakke om.
Ønsker jer alle en fantastisk golf sæson, og lad os passe godt på hinanden
derude!
Med venlig hilsen
Michael Gramvad

Nye medlemmer
96-1822
96-1823
96-1830
96-1831

Lise Bank Dahlgaard
Lene Steinicke
Henrik Normann Thomsen
Torben Than Christensen
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Fra Golfcentret
Vi slår et slag for flere sponsorer.
Fra Golfcentrets side arbejder vi på
nye baneskilte, som følge af banens nye
rating. I samme omgang sætter vi fuld
fokus på nye sponsoraftaler, så vi får et
flot ensartet udseende over hele banen.
Eksempelvis får man som hulsponsor 2
skilte ved hullet, på sponsortavlen samt
som noget nyt – logo på den populære
online baneguide app GLFR. Derudover
medfølger 2 x 6 stk. greenfee billetter. Har
du en mulig sponsor i tankerne hører vi
gerne fra dig. Vi har vores nye sponsorkoncept liggende klar og ønsker i en folder
har vi det liggende klar. Kontakt Adam i
shoppen eller Peter på nr. 51 90 37 25.
Baneguide som app.
På Golfcentret har vi fået opdateret vores
informations – og baneguide app henover
vinteren samt besluttet at vi gerne vil
bruge den meget mere i dagligdagen.
Den er efterhånden blevet meget populær
rundt på banerne – både når man er ved
hullerne samt når man ønsker informationer om centret.
Vi opdaterer løbende åbningstiderne henover sæsonen for shop og bespisningen
samt lægger billeder op i galleriet. Vi kan
kun anbefale at I får GLRF app lagt på
jeres telefon.
Læs evt. mere på www.glfr.com eller
spørg Adam i shoppen.
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Klubber i klubben

Mandagsholdet

Onsdags Herrerne
Onsdage kl. 09:00
Mogens Kristiansen - Formand
75 83 00 07
torplund1@gmail.com

I år er der sammenfald mellem 1. mandag
i april og 2. påskedag, så derfor bliver
Mandagsgolfernes sæsonstart først d.
9. april. Vi glæder os til at stå for endnu
en sæson og håber, at rigtig mange vil få
lyst til at komme og nyde det hyggelige
samvær.

Ho Pigerne
Onsdage kl. 09:00
Dorit Buch-Larsen - Formand
22 42 48 20
doritbuchlarsen@gmail.com
LadieS
Tirsdage kl. 16:15
Lone Damgaard - Formand
20 72 20 21
lonehobolth@gmail.com
Kaniner
Tirsdage kl. 17:00
Lars Nissen
28 32 05 78
golfnissen@live.dk

ALLE kan være med til at spille de 9
huller, når der blot erlægges 10 kr. kontant og afleveres et scorekort kl. 9.15 i
forgangen til klublokalet. Man kan også
vælge at betale et kontingent på 50 kr.,
som medfører, at man er med til at dyste
om de 2 flasker rødvin, der hver gang
udsættes som præmier. Al overskud går
til vores afslutningsfrokost.
Det bliver godt at komme ud af vinterhiet og møde forårssolen på vores meget
smukke golfbane.
Vel mødt… Inge og Arne Heide

Hjorte Klubben
Søndage kl. 11.00
Bente Larsen - Formand
75 15 52 02 - 40 42 72 18
benteh@larsen.mail.dk
Fyraftens Golf
Torsdage kl. 16:00
Torleif Skouboe (Formand/kasserer)
28 12 42 06
torleifskouboe@gmail.dk
Mandagsholdet - 9 huller
Mandage kl. 09:15
Inge Heide - Formand
61 33 44 73
ia.heide@esenet.dk
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LadieS
Kom og være med i ”Danmarks hyggeligste dameklub”.
Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer
i vores lille klub.
Hver tirsdag spiller vi 18 huller og har
hyggeligt samvær efterfølgende samt
præmie-overrækkelse. Den sidste tirsdag
i måneden spiser vi i restauranten.
Der kræves et handicap på 36, og det er
der jo mange, der har i klubben.
I er selvfølgelig meget velkomne til at
komme og deltage en tirsdag eller to, for
at finde ud af, om det er noget for jer.
Vi starter op igen tirsdag den 3. april kl.
16.15. – så vel mødt.
Mange golfhilsner fra
LadieS

INFO NYT 1 - 26. ÅRGANG - APRIL 2018
			

27

Onsdagsherrerne - sæsonstart
Mange af klubbens ældre mænd – med
spilleret til stor bane – går lige nu rundt
i vinterstøvler og med langt undertøj og
higer efter onsdage med grønne, solbeskinnede fairways og golfspil med godt
kammeratskab.
En del har benytte sig af muligheden for
at tage en smuttur eller længere sydpå til
varme og grønt græs for at lade kroppen
og spillet op til den nye sæson, medens
andre har prøvet at få det bedst ud af
det meget omskiftelige vintervejr – fra
svup-svup under gummistøvlerne til
sibirsk kulde - medens vi venter på at
græsset skal begynde at gro og banen
bliver spilleklar.
Uanset hvor man har spillet, kan vi se
tilbage på mange timer i godt selskab
både med venner og den drilske bold,
der forresten heder en golfbold og ikke
en golfkugle, ligesom der er heller ikke
noget der hedder et skud, uanset hvor
godt eller skævt det blev. Sidst men ikke
mindst skal vi igen glæde os over, hvor
privilegerede vi har været at kunne spille
på sommergreens hele vinteren.

Den nye sæson starter den 4. april kl.
08:30 med fælles morgendram – og måske
en sang, hvis nogens fødselsdag er blevet
glemt – inden gunstart præcis kl. 09:00.
Nye, såvel som gamle medlemmer, bydes velkommen – og vi har også plads
til dig!
Efter årets første match er der fælles spisning. Menuen er snitter, som bestilles på
tilmeldingslisten på opslagstavlen. Ups,
pas på, opslagstavlen er flyttet!.
I forbindelse med spisningen vil der være
fælles information om stort og småt for
den kommende sæsonen. Kasseren vil
have kassen og bankkontoen åben, klar
til at tage sig af den pekuniære del – som
er 300 kr. for sæsonen.
Bestyrelsen ønsker alle vel mødt til en
forhåbentlig forrygende golfsæson 2018
--- hvor jeg tænker, at nogen kan få sig
en brat opvågning, da det nu vil være slut
med ureguleret at score 40+ point.
/Henning Terp

Onsdagsherrernes bestyrelse har sammen med Ho-pigernes bestyrelse brugt
noget af vintermørket til at få spilleplanen på plads for den kommende
sæson, med fokus på hyggeligt samvær,
godt kammeratskab, nye golfoplevelser,
spilleformer og baner. Den hårdtarbejdende bestyrelse har også brugt tid på
at ajourføre spilleregler og at udforme
en ny hjemmeside, som i alle opfordres
til at besøge.
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Ho-Pigerne
Onsdag d. 4.april er dagen for Ho-Pigernes 18. sæsonstart. Så er mødetiden
igen kl. 8.30, og det er slut med at vinde
Bjarnes mus. Vi mødes i klublokalet til en
”lille skarp” og Ho-Pigernes slagsang. Måske skal der også synges en fødselsdagssang? Årets gættekonkurrence vil blive
afsløret, og der kan kun gættes denne
dag. Sæsonstart er altid en speciel dag –
hvor mange dukker op, kommer der nye
medlemmer, er alle kommet godt gennem
vinteren? Alt er, som det skal være, når
også Onsdagsherrernes ”brummesnak”
lyder fra forgangen, holdene bliver sat,
og der slås ud på slaget 9.00 med besked
om at huske listen med ”Nærmest flag”
fra hul 13. Efter matchen vil der blive
givet fælles information i forbindelse
med spisningen. Der serveres snitter, og
tilmeldingslisten hænger på opslagstav-

len til d. 2.april. Kontingentet er stadig
250 kr., som kan betales kontant eller via
MobilePay fra kl. 8.00 denne dag. Gæster
betaler 20 kr. for at spille med.
Ho-Pigernes hjemmeside er ført ajour, og
der vil vedtægter, spilleregler, datoer for
månedsafslutninger på udebane og hjemme samt ”Andet spil” kunne læses. Disse
oplysninger findes også i Info-mappen
i klublokalet. De tre udebaner, der i år
spilles, er: Dejbjerg Golfklub, Skærbæk
Mølle Golfklub og Gyttegård Golfklub.
Vær opmærksom på et spændende arrangement for damespillere tirsdag d.
15. maj – indbydelsen findes her i bladet
– og på venskabsmatchen med Ladies
fra Henne tirsdag d. 12.juni. Den spilles
i år i Ho. Vigtige datoer er også d. 26./27.
august, hvor den fælles udflugt med Onsdagsherrerne finder sted.
Det har været en pudsig vinter. Først vådt
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i vådt og det rene pløre… og så midt i februar frost, bidende kold vind og sne. Som
Thomas sagde: ”Her er sibirisk kulde…”
Alligevel er der de fleste onsdage blevet
spillet golf, og én dag skal nævnes – en
onsdag, hvor solen skinnede fra en skyfri
himmel, temperaturen var omkring frysepunktet, det var helt vindstille, boldene
hoppede og sprang, og puttningen var
drilsk. 15 Ho-Piger oplevede stilheden og
en smuk natur, og endnu engang kunne
jeg konstatere, at golfbanen er et frirum
for tanker og fyldt med sanseoplevelser.
Tirsdag d. 13. marts var der et Ho-Pige
arrangement ved ”Hos Pigerne” – en
særdeles hyggelig og sjov aften, hvor vi
pludselig så hinanden i andet end golftøj,
og hvor en del prøvede noget, de aldrig
ellers ville have gjort. Stor tak til ”Hos
Pigerne” for inspiration og kulinarisk
forkælelse.
På bestyrelsens vegne siger jeg: ”Vel mødt
til en ny sæson, vi glæder os…”
/ Dorit Buch-Larsen
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Fyraftensgolferne
Fyraftensgolf starter normalt første
torsdag efter begyndt sommertid, men
da starten i år rammer skærtorsdag, er
første spilledag den 5. april. Spilleplanen
ligger klar på vores hjemmeside.
Vi må være 26 medlemmer i klubben, og
ingen har meldt fra. Der spilles skiftevis
stableford og slagspil. Bøderne for “uheld”
er mange, og der afregnes til bødekassen efter spil. Alt bliver nøje registreret
og bliver ført på klubbens hjemmeside,
som altid er opdateret af vores dygtige
webkeeper. KF sørger for kontrol og indtastning af scorekort samme aften.
I juni måned spiller vi vores traditionelle
match med Henne med efterfølgende
spisning og uddeling af præmier og vandrepokal.
I juli tager vi på en sommerudflugt med spil på fremmed bane.
Første weekend i oktober afholdes vores
afslutningsmatch under meget gemytlige
former på et golfophold med to overnatninger.
Den endelige afslutning finder altid
sted første lørdag i november, hvor formanden lægger hus til.
Medgolfhilsen
Fyraftensgolferne
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17.15

17.15

12-06-2018

12-06-2018

Blaavandshuk B8

Gyttegaard B8

Outrup B8

Skærbæk Mølle B8

Gyttegaard B8

Outrup B8

Blaavandshuk B8

Skærbæk Mølle B8

Blaavandshuk B8

Gyttegaard B8

Outrup B8

Skærbæk Mølle B8

Hjemmehold

17.15

17.15

17.15

17.15

17.15

17.15

17.15

17.15

17.15

17.15

17.15

30-04-2018

07-05-2018

07-05-2018

14-05-2018

15-05-2018

28-05-2018

28-05-2018

04-06-2018

04-06-2018

11-06-2018

11-06-2018

Tid

17.15

Dato

30-04-2018

Henne C7

Skærbæk Mølle C7

Breinholtgaard C7

Blaavandshuk C7

Skærbæk Mølle C7

Blaavandshuk C7

Breinholtgaard C7

Henne C7

Henne C7

Skærbæk Mølle C7

Breinholtgaard C7

Blaavandshuk C7

Hjemmehold

Spilleplan C7 Holdkaptajn: Rita Clausen
email: clausen.rita@gmail.com

16.45

17.15

17.15

22-05-2018

29-05-2018

17.15

22-05-2018

29-05-2018

16.45

17.15

15-05-2018

17.15

08-05-2018

15-05-2018

17.15

17.15

01-05-2018

16.45

01-05-2018

08-05-2018

Tid

Dato

Spilleplan B8 Holdkaptajn: Bente Larsen
email: benteh@larsen.mail.dk

Blaavandshuk C7

Breinholtgaard C7

Henne C7

Skærbæk Mølle C7

Henne C7

Breinholtgaard C7

Blaavandshuk C7

Skærbæk Mølle C7

Breinholtgaard C7

Blaavandshuk C7

Skærbæk Mølle C7

Henne C7

Udehold

Outrup B8

Skærbæk Mølle B8

Gyttegaard B8

Blaavandshuk B8

Blaavandshuk B8

Skærbæk Mølle B8

Gyttegaard B8

Outrup B8

Skærbæk Mølle B8

Outrup B8

Blaavandshuk B8

Gyttegaard B8

Udehold

Score Score

Score Score

17.15
17.15
17.15

11-06-2018
11-06-2018

Blaavandshuk D5

Holmsland Klit D5

Holmsland Klit D5

Dejbjerg D5

Outrup D5

Dejbjerg D5

Blaavandshuk D5

Holmsland Klit D5

Blaavandshuk D5

Outrup D5

Outrup D5

Dejbjerg D5

Hjemmehold

Dejbjerg D5

Outrup D5

Blaavandshuk D5

Outrup D5

Blaavandshuk D5

Holmsland Klit D5

Outrup D5

Dejbjerg D5

Holmsland Klit D5

Dejbjerg D5

Holmsland Klit D5

Blaavandshuk D5

Udehold

Blaavandshuk VB11
Brande VB11
Gyttegaard VB11
Brande VB11
Blaavandshuk VB11
Blaavandshuk VB11
Gyttegaard VB11
Brande VB11

14-05-2018 10.00
23-05-2018 10.37
25-05-2018 10.00
29-05-2018 10.00
04-06-2018 10.00
04-06-2018 10.00
11-06-2018 09.30

Gyttegaard VB11

Give VB11

Give VB11

Give VB11

Hjemmehold

08-05-2018 10.00

07-05-2018 10.00

00.00

00.00

uge 22
uge 24

Tid
00.00

Dato
uge 20

Blaavandshuk VB11

BrandeVB11

Give VB11

Gyttegaard VB11

Give VB11

Blaavandshuk VB11

Gyttegaard VB11

Brande VB11

Give VB11

Gyttegaard VB11

Brande VB11

Blaavandshuk VB11

Udehold

Spilleplan Senior/Veteraner VB11 Holdkaptajn: Mogens Jensen
email: mjporsevej@gmail.com		

17.15

04-06-2018

17.15

04-06-2018

28-05-2018

17.15

28-05-2018

17.15

07-05-2018
17.15

17.15

17.15

17.15

30-04-2018
07-05-2018

14-05-2018

17.15

30-04-2018

14-05-2018

Tid

Dato

		

Spilleplan D5 Holdkaptajn: Ina Christensen
email: ejvina48@gmail.com

Score Score

Score Score

