INFO NYT

26. ÅRGANG

		

DECEMBER 2018

		

NR.

3

..bliv medlem af Danmarks hyggeligste golfklub

Klub-Info
Formand, ordensudvalg, Company
day, web ansvarlig
Annie Lauridsen - 20 30 99 90
annielauridsen2@gmail.com
Bane- og match-udvalg,
Sigfred Hansen - 40 74 94 25
sigfred@hansen.dk

Begynder-- og handicap-udvalg/
regelkomité
Hans Jørn Bollerslev - 30 49 67 15
harmuth@esenet.dk

Sponsordvalg/informationsfolder
Karsten Skjøtt 28 68 13 78
kskjott@mail.dk

Redaktions- og nyhedsudvalg,
Facebook ansvarlig
Niels Brinck - 20 72 21 77
Niels@chrbrinck.dk

Bestyrelsesmedlem
Flemming Pedersen 30 36 28 84
flemming.pedersen.gm@gmail.com

2
			

INFO NYT 3 - 26. ÅRGANG - DECEMBER 2018

Golfklubben & Sekretariatet
75278535 / 40985003
Karina Bertelssen

Indhold
Klub Info..................................2
Så er det december igen...........4
Formandens beretning....... 5 - 8
Referat, generalf............ 11 - 12
Nye medlemmer best. . ..........13
Generalf.match .............. 14 - 15

Sekretariatets åbningstider apr.- okt.:
Mandag		
12.00 - 15.00
Tirsdag		
15.30 - 1730
Torsdag		
14:00 - 16:00
I vinterhalvåret er der åbent mandag
09.00 - 11.00.Udenfor sekretariatets
åbningstid træffes sekretæren på email sekretariat@blaagolf.dk eller på
mobil 40 98 50 03
Golf Pro
Arne Tinning
Golfbanen - 75 27 88 11
Restaurant Ho Bugt - 75 27 55 55
Golf-Shop 26 79 31 56 / 91 86 15 86

Turen går til Sønderborg........17
20 vigtigste regelændr...........18
Nye medlemmer.....................19
Klubmester/årsmestre ..........21
Vinterinfo...............................23
Klubber i klubben...................24
Ho Pigerne/Onsdagsh.... 25 - 27
LadieS....................................28
Hjorteklubben........................29
Mandagsholdet.......................30
Tidsplan nye golfregler...........31

Deadline for indlæg til Info Nyt
nr. 1 2019 er den 1. marts 2019
kskjott@mail.dk

INFO NYT 3 - 26. ÅRGANG - DECEMBER 2018
			

3

Så er det allerede december igen....
Igen er der gået et år – et dejligt år med
en god golfsæson i strålende solskin det
meste af tiden.
Generalforsamlingen er godt overstået,
49 medlemmer mødte op. Det mindste
antal i de år jeg har været med. Måske
har vi ikke annonceret det godt nok eller
det måske var andre arrangementer der
var vigtigere denne søndag. Men tak til
Jer der kom.
Referatet kan læses her i bladet.
Fra bestyrelsen vil vi gerne sige tak for
året der snart er gået, for den dejlige
stemning I som medlemmer møder op
med på banen, Jeres imødekommenhed
overfor greenfee spillere og andre gæster
der besøger banen.
I det nye år får vi de nye golfregler. Det
bliver spændende og garanteret vil der
blive mange små diskussioner rundt på
banen – men det er sundt og vi vil opfordre til, at vi hjælper hinanden med at
lære reglerne.
Den 14. marts kl. 15 og kl. 19, vil Oswald
academy komme til opstartsmødet og
gennemgå reglerne. Vi håber mange
tilmelder sig.
Som meddelt tidligere, skal der laves
nye tavler/skilte ved teestederne. I den
forbindelse har vi aftalt, at vi ved samme
lejlighed ændrer banen til meterbane i
stedet for de traditionelle røde, gule og
hvide teesteder. En meterbane betyder,
at hvis der spilles fra tee 49 er banens
længde 4.900 meter, fra 56 er banen 5.600
meter osv. – vi vælger dette nu for, at vi
ikke senere skal til at ændre skiltene
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igen. De fleste baner går over til denne
form – fordelen er, at vi så alle bør spille
fra det teested der svarer til vort handicap, i stedet for at damer spiller fra rød
og herrer fra gul.
Klublokalet er i disse dage ved, at blive
gjort hyggelig. Vi har fået en varmepumpe sat op, så det altid vil være et
lunt og dejligt sted at hygge sig efter en
golfrunde i den periode restauranten vil
være lukket. Tak til de personer der har
hjulpet med arbejdet. Husk at rydde op
efter dig selv, da vi ikke har andre til at
gøre det!
Alle ønskes en glædelig Jul og et godt
nytår. Mange tak for året der er gået.
Annie Lauridsen
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Formandens beretning ved
generalforsamling 2018
Så er vi allerede ved sæsonens slutning
og vi har igen generalforsamling.
Vi har jo haft en forrygende golfsæson
med et pragtfuldt vejr. Solen har skinnet så mange timer og golfboldene har
rullet til glæde for mange – for andre er
sandhedens time kommet, med et langt
lavere handicap til følge, som det kan
være svært at leve op til.
Men det var en skøn fornemmelse, at
aflevere scorekort med point over de 40,
nogle endda med 50
Ernst fortalte sidste år, at nu var klubben nået over de 500 medlemmer. Ved
årsskiftet var vi 470 aktive og 32 passive. Lige nu er vi 423 aktive, 24 passive og 87 LD i alt 534, det kan vi vist
godt være tilfredse med. Selvfølgelig
ændres dette pr 1. januar da der altid
er udmeldinger ved årsskiftet,

der afbrændingsforbud, så afslutning
på dagen ved bålet var tæt på at blive
aflyst, men heldigvis kom der lidt
regn – så forbuddet blev ophævet og vi
kunne få afsluttet dagen på hyggelig
vis med bål, humoristisk båltale af Finn
Max og boblevand.
I år har vi afholdt 7 matcher og der har
været 70 personer i gennemsnit – det
må siges, at være flot, for godt nok har
vi haft dejligt vejr i sommer, men lige
netop på match dagene i maj/juni var
det regnvejr.
Company Day havde i år det største antal hold, vi nogensinde har haft, nemlig
31 hold. Vi valgte at købe nye windbreakers til caddierne, så de så flotte ud.
Rigtig mange gjorde en stor indsats –
uden denne hjælp ville vi ikke kunne
afholde denne dag. En dag som giver
et godt overskud, både til klubben og

Vi har i år haft 45 prøvemedlemmer
som er kommet igennem forløbet med
stor hjælp af deres mentorer.
De af vore medlemmer der melder sig
som mentor yder en fantastisk hjælp og
bruger mange timer i klubben, men får
til gengæld nogle gode oplevelser.
Der er for det kommende år nye tanker
på vej omkring begynder undervisning,
men det vender Hans Jørn tilbage til.
I juni blev vores 25 års jubilæum fejret.
Det blev en fantastisk dejlig dag med
stor tilslutning. Pga. det tørre vejr var
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baneselskabet. Caddierne blev pga.
pladsmangel måtte sidde i lokalet ved
siden af. Min mavefornemmelse, er at
de havde det rigtig hyggeligt.
Til Klub mesterskabet var der i år 18
personer. Det var ikke for mange, men
de der deltog, havde et par gode golf
dage.
Resultaterne i regionsgolf har været
rigtig gode i år, da flere hold har været
godt placeret. Nogle hold gik videre
efter grundspillet. Dejligt med gode
resultater. Håber det kan lykkes igen
til næste år, måske skal det koordineres
lidt bedre så holdene ikke overlapper
hinanden og trækker på de samme
medlemmer.
Klubber i klubben
Der bliver lavet en stor indsats i vores
klubber i klubben og stemningen og
sammenholdet er godt.
Der er stor opbakning til klubberne og
de er med til at vore medlemmer føler
et tilhørsforhold.
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Som noget nyt har vi i år udsendt
nyhedsbreve omkring den 1. i hver
måned.
Vi har ikke rigtig hørt reaktioner fra
medlemmerne, men formålet var, at
holde alle opdaterede med hvad der
sker i klubben.
Vores InfoNyt er jo et dejligt blad, men
meget tidskrævende, at få lavet flere
gange om året.
Vi vedtog at gå ned til at udgive den 3
gange, men overvejer nu at reducere
det yderligere.
Medmindre der blandt vore medlemmer
sidder personer, der gerne ville have
denne opgave!! Hvis de er tilfældet så
sig til.
I april fik vi vores nye toiletvogn.
Den er blevet flittigt brugt og jeg synes
alle har behandlet den flot.
Der er for det meste altid pænt og rent
i vognen. Tak for det. Dejligt at vi alle
kan tænke på at aflevere vognen pænt
efter brug.
Skovtroldene – har haft deres ’lortearbejde’ med at tømme og rengøre vognen.
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Uden dem tror jeg ikke det kunne
fungere.
Vi har talt meget om at få en vogn mere
der kunne stå ved stien mellem hul 14
og 15.
Men har vi brug for den?
Da det er et stort arbejde at holde vognen ren og få den tømt, skal vi overveje
meget, om vi skal bruge de penge der
skal til for at få en mere.
Vi vil gerne høre generalforsamlingens
mening omkring dette spørgsmål under
punktet eventuelt.
Udover toiletvognen yder Skovtroldene
en stor indsat på banen hver 2. tirsdag,
Vi kan bl.a. takke dem for, at vores søer
ikke gror til igen.
Vores bane fik i foråret en ny rating,
hvilket var tiltrængt.
Banen har jo ændret sig gennem tiderne med træer der er væltet osv.
Men denne ændring kræver ændring af
baneskiltene.
Da vi får nye golfregler fra nytår valgte
vi en midlertidig løsning med at på
klæbe den nye hcp nøgle.
Men fra næste år vil det blive ændret.
I den forbindelse har vi talt om vi skulle
ændre banen til meter bane!
Mange golfbaner ændrer deres baner til
dette, og hvis det er fremtiden, så kan
vi ligeså godt følge med, især nu da vi
skal have nye skilte!

hcp at kende.
Desværre kom der ikke mange - største
tilslutning var 11 personer, men ofte
kun 2 – 5 spillere.
Da vi havde mødt op et par søndage
hvor der ikke kom spillere, valgte vi
at man skulle tilmelde sig på golfbox.
Men der var ikke nogen der tilmeldte
sig, derfor stoppede vi.
Efterfølgende blev der på ’golfspilleren
i centrum’ der skrevet: De startede med
at lave en match om søndagen, men
allerede kort tid efter gad de ikke det
mere, så det stoppede de!
Det er kedeligt at læse – når vi nu var
flere der havde brugt adskillige søndage på, at få det i gang og der ikke var
opbakning til det.
Derefter talte vi i bestyrelsen om, hvad

I foråret prøvede vi at samle medlemmer med hcp over 36 til at spille sammen, søndag kl. 13.
Tanken var, at det måske kunne være
en god måde at lære andre med samme
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vi så kunne gøre, og oprettede så en
Facebook side – hvor man kan søge
nogen at spille med, men den bliver
heller ikke brugt. Derfor tror jeg vi skal
glemme det, der er nok ikke et behov.
Ved årsskiftet skal vi i gang med de nye
golfregler. Jeg tror nu ikke det bliver
noget problem. Så vidt jeg kan se på de
20 regler der er kommet, så er de meget
enkle at forstå. Men herom kommer der
mere fra Oswald Academy til Jer alle.
Opstarts aften i foråret vil blive brugt
til gennemgang af de nye regler.
Restauranten har haft mange besøgende i løbet af sæsonen til buffet – vi
har jo alle set de mange busser der er
kommet forbi. Vi håber restauranten på
den måde kan få økonomi i driften.
På kontoret er Karina kommet godt fra
start, med god hjælp fra Sigfred, golfkørekortet er kommet i hus og vi håber du
befinder dig godt.
Michael Gramvad er stoppet som chef
greenkeeper – det har der været meget
snak omkring blandt vore medlemmer.
Bestyrelsen besluttede, at det var en
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sag mellem arbejdsgiver og arbejdstager, som vi ikke kunne blande os i.
Men vi ønsker Michael held og lykke i
fremtiden.
Samtidig glæder vi os til, at se hvor flot
banen vil blive passet i fremtiden. Jeg
er ikke i tvivl om, at der vil blive gjort
en stor indsats fra de tilbageværende
greenkeepere.
Vi har ansøgt Varde Kommunes renoveringspulje om tilskud til en varmepumpe og fik kr. 12.150, derfor vil der
i klublokalet blive opsat varmepumpe.
På den måde tror jeg lokalet vil blive
anvendt bedre.
Hjælp os med at få et hyggeligt rum,
som vil blive brugt i vinter.
Restauranten lukker i 3 måneder, fra 1.
december til 1. marts, så derfor skal her
være hyggeligt at være efter en runde
golf.
Samarbejde med golfcentret
Jeg vil gerne slutte med, at sige tak
for endnu et godt golf år og for den
opbakning vi i bestyrelsen får for vort
arbejde.
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Referat fra generalforsamling
den 4 november 2018 kl.15.00

Godkendt.

Generalforsamlingen blev afholdt i restaurant Ho Bugt
Antal deltagere: 49

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Budget og kontingent
stigning på 200 kr. er godkendt. Forslag
at ét InfoNyt om året i stedet skal være
en introduktion til klubben med oplysninger om klubben.

1. Valg af dirigent: Hans Chr. Thoning.
2. Beretning af klubbens virksomhed i
det forløbne år. Formand Annie fremlagde beretningen. Godkendt. Hans Jørn
havde et indlæg omkring begyndere og
frivillige til mentorjobbet.
Godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kasserer Sigfred
Hansen gennemgik regnskabet.

5. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag.
6. Forslag fra medlemmer – ingen forslag.
7. Valg af 3 bestyrelses medlemmer og
2 suppleanter (Gregers Mark, Morten
Andersen, Hans Jørn Bollerslev samt
suppleant H.P. Andersen og Mogens
Jensen).
Forslag: Flemming Karris Sørensen,
Flemming Pedersen, Karsten Skjøtt,
Hans Jørn Bollerslev.
Valgstemmerne fordeles således:
Hans Jørn Bollerslev: 39
Flemming Karris S.:
29
Flemming Pedersen:
38
Karsten Skjøtt: 		
29
Omvalg:
Flemming Karris S.:
21
Karsten Skjøtt: 		
28
1. Suppleant Flemming Karris S.
2. Suppleant Betty Østergaard
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Carl Chr. Deichgräber, Suppleant Anne
Lise Hansen (forespørges).
9. Eventuelt. Toiletvogn nr. 2? Forsam-
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lingen siger nej tak til toiletvogn nr. 2.
-

InfoNyt – 1 eller 2 numre? Forslag
om ingen nyhedsbrev, når der er In
foNyt.

-

Forslag om at Info nyt digitaliseres
helt og så kan der laves et introblad
til uddeling.

-

Få lavet små udvalg, så ideerne kan
blive udviklet.

-

Peter Nielsen nævnte lidt om røde
tal for banen og at banen ser fremad
med positive øjne. April 2019 stater
fodboldgolf op. 2019/2020 opføres lej
ligheder på Skallingvej 5.

-

Kr. 150.000 i indtægter fra sommer
husgæster via aftale med Sportspark Blåvandshuk. Mange busser
booker frokoster og kaffe i restau
ranten.

-

Mogens Jensen nævnte, at han øn
skede en ændring på buffet siden.
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- Annie påpegede, at vi kun bør have
ét logo og ikke én til golfcentret og
én til klubben.
-

Annie spurgte forsamlingen angå
ende evt. ændring til meterbane. In
gen respons hverken positivt eller
negativt.

-

Der blev spurgt til A11 – Annie for
talte, at vi gerne vil med og vi afven
ter svar fra Varde Golfklub.

-

Mogens Jensen påpegede at kvalite
ten bør hæves i stedet for hele tiden
at lave deals og tilbud, som underby
der hinanden.

10. Formanden får afsluttende bemærkninger.
Tak til Morten Andersen for bestyrelsesarbejde, tak til Gregers Mark for
bestyrelsesarbejde, tak til Hans Chr.
Thoning for hjælpen som dirigent.
Alle 3 fik overrakt vin.
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Bestyrelsens nye medlemmer
Jeg hedder Flemming Nørskov Pedersen
og bor i Ho på Homarken sammen med
Vibeke som også spiller lidt golf indimellem.

Jeg hedder Karsten Skjøtt og bor i Oksbøl i Østparken sammen med Dorthe
som jeg endnu ikke har kunnet få med
på golfbanen.

Vi flyttede til Ho for tre år siden efter at
jeg sluttede 35 års arbejde med rumfart
i udlandet. De sidste 30 år boede vi i Holland hvor jeg har haft mange spændende
oplevelser med at bygge, teste og opsende
videnskabelige satellitter.

Vi flyttede til Oksbøl for 23 år siden.
Kommer oprindeligt fra Varde
Jeg arbejder hos L&P Springs i Tistrup
med produktionsplanlægning og IT.

Jeg er 69 år og vi begyndte som mange
andre at spille golf alt for sent, for ca. 18
år siden. Vi lærte at spille golf på en lille
nihuls bane der har ca. samme sværhedsgrad som Skovbanen.

Jeg er 54 år og jeg begyndte med at spille golf for 3 år siden da en nabo lokkede
mig med. Har været totalt solgt siden.
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Generalforsamlingsmatch
Året nærmer sig med hastige skridt sin
afslutning. Traditionen tro gennemførte
klubben den årlige generalforsamlingsmatch. Generalforsamlingsmatchen
kunne også kaldes vælgermatchen og
dagen for store valgdag. På denne dag
skal der nemlig træffes mange valg.
Valg, både indenfor og udenfor banen. I
grunden tankevækkende så mange valg,
der skal træffes hele tiden.
Vejret på denne demokratiske dag var,
i modsætningen til 2017, fremragende.
I år vejrede Dannebrog smukt med en
klar blå himmel som baggrund. Det var
således ikke nødvendigt med en sydvest.
Ej heller regntøj, paraplyer eller andet
vådudstyr var påkrævet.
30 medlemmer havde valgt at tilmelde
sig matchen. Desværre en del færre
end i 2017. En skam når muligheden
for at spille en anderledes matchform
byder sig. Matchen gennemførtes som
greensome. Til dem som ikke er bekendt
med matchformen skal det fortælles, at
man spiller i par. Alle slår ud. Herefter
vælger holdet, hvilken bold de vil spille
videre med og man skiftes herefter til at
slå til den valgte bold. En underholdende
matchform, som kræver masser af valg
såsom, at holdet bliver enige om hvilken
bold, der skal spilles videre med. Det er
måske ikke givet, at det er længste drive
man skal spille videre med, hver gang.

soreret af klubben blev flittigt uddelt til
de dygtige vindere. Resultaterne blev:
1. Gunnar Nielsen / Karsten Skjøtt
		
37 P. På lavere hcp.
2. Vigleik Bahr / Hella Hostrup		
		
37 P.
3. Mogens Jensen / Jan Hansen		
		
35 P. På lavere hcp.
4. Ejvind Christensen / Adam Huang
		
35 P.
Nærmest Hul 5:
Niels Brinck / Flemming Pedersen
Nærmest Hul 13:
Vigleik Bahr / Hella Hostrup
Dagen blev efterfølgende afsluttet med
generalforsamling i restauranten, hvor
flere valg skulle træffes. Alt i alt en fremragende dag i valgenes tegn.
Morten Ammitsbøl Andersen

Der var rigtige fine præmier til de hold,
som forstod at træffe de rigtige valg, på de
rigtige tidspunkter, hele vejen igennem
runden. Bolde, vin og håndklæder spon-
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Generalforsamlingsmatch

1. plads

4. plads

2. plads

Nærmest hul 5

3. plads

Nærmest hul 13
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Turen går til Sønderborg
Igen i år blev der arrangeret udflugt for
”ONSDAGSKLUBBEN”.
Turen gik til Sønderborg, hvor vi blev
indlogeret på Hotel 6400, Solglimt 6.
Det med solglimtet så vi desværre ikke
så meget til.

Ja og vi siger også tak for en meget veltilrettelagt tur. Det må
I gerne gør igen.
Mange Golfhilsner
Marianne og Hans Jørn

Alt var som sædvanlig nøje planlagt af
Annemarie og Mogens. Intet
var overladt til tilfældighederne. Vi ankom søndag sidst på eftermiddagen, hvor
nogle allerede havde ” brændt banen ” af
forud. Alle fandt hurtig terrassen med
diverse drinks. STEMNINGEN VAR
LAGT.
Herefter gik vi i gang med den laaange
tidsplan, som nøje skulle overholdes.
18.31 skulle man finde sin borddame/
herre. Herefter satte vi os til bords. Under
hele middagen var der som sædvanlig
planlagt diverse små spidsfindige opgaver, som skulle løses.
Det er Annemarie og Mogens bare
skrappe til.
Næste dag var det så den alvorlige del.
Nemlig at møde til tiden med eller uden
“små mænd der trampede rundt oppe I
knolden”.
Men alle virkede friske. Vejret var desværre ikke helt med os, men det gik
fint.
Da vi kom tilbage til klubhuset, blev der
serveret Golfburger. Herefter gik Annemarie og Mogens i gang med præmieoverrækningen. Og vi skal da lige love for, der
var mange præmier. Herefter takkede
Annemarie og Mogens af.
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De 20 vigtigste regelændringer
1. Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter.
2. Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen straf).
3. Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i det generelle område (fairway og rough).
4. Udmåling til droppeområde – den
længste kølle, undtagen en putter.
5. Drop fra knæhøjde.
6. Forkert green – lempelse skal nu
også tages ved gene for stance eller
sving.
7. Bold rammer spiller eller udstyr –
ingen straf.
8. Dobbeltslag – tæller kun som ét slag
(ingen straf).
9. Tilfældig berøring af sand i bunker
med køllen – ingen straf (dog ikke
lige foran og bagved bolden).

14. Bold bevæger sig på greenen på
grund af vindstød eller lignende efter markering og genplacering –
genplacér uden straf.
15. Bold tilfældigt flyttet af spilleren på
greenen – genplacér uden straf.
16. Skader på greenen – reparér alle
skader fra sko, sten i overfladen,
m.m. Bring greenen tilbage til oprindelig tilstand. Ingen forbedring
tilladt af spillelinje udover reparation.
17. Ikke placere en kølle som hjælp til
opstilling.
18. Ikke få hjælp fra caddie/partner
med hjælp til opstilling.
Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved putt fra greenen.
Bold hviler mod flagstang i hullet: I
hul, hvis blot en del af bolden er un
der jordoverfladen.

10. Løse naturgenstande kan flyttes
hvor som helst.
11. Drop ud af bunker med 2 strafslag
på flaglinjen – når bolden erklæres
uspillelig.
12. Vandhazard hedder nu strafområde.
13. Tilladt at berøre jorden/vandoverfla
den i strafområde – og slå prøve
slag.
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Nye medlemmer
1866
1834
1890
1856
1887
1836
1894
1888
1867
1874
1871
1857
1879
1862
1845
1868
1858
1843
1835
1839
1840
1833
1854
1841
1873
1837
1660
1898
1863
1896
1870
1876
1855
1859
1851
1895
1875
1838
1861

Pia Lodberg Madsen
Karina Osterhoff
Karsten Svoldgaard
Lone Emilie Hansen
Jacob Hansen
Birthe Øgendahl
Jesper Olsen
Sasie Frederiksen
Lars NygaardMadsen
Leif Jeppesen
Hans Christensen
Jan Hansen
Arne Georgsen
Birthe Marcussen
Maria Krasulina
Anne NygaardMadsen
Line Emilie Hansen
Allan Hansen
Daniel LindBjerregaard
Mette Eskildsen Dahl
Lene Uhd
Klaus Osterhoff
Jørgen Trockmann
Ulla Kjærgaard
Inga Ellis
Lene Vinter Nielsen
Lars Winther Andersen
Timo Schultz
Kirsten Nielsen
Preben Gilbert Marschall
Jens JørgenChristensen
Brian Jacobsen
Peter Nielsen
Sarah Larsen
Vigleik Bahr
Nichlas Olsen
Lasse Marcussen
Dorthe Clausen
Mogens Marcussen
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Jesper Nielsen
Klubmester hul/slagspil

Torleif
Årsmester b-hul-slagspil
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Karsten Skjøtt
Årsmester C-hulspil

Flemming
Årsmester c-slagspil
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Vinterinfo

men holder derefter også ferielukket til
4. marts 2019.

Så er vi gået over til vintertid på golfbanen, men som altid spiller vi på ”sommergreens” hele året rundt og banerne
står meget skarpe….

God vintersæson til alle – husk at banerne er så klare til jer og del gerne
budskabet....

Vi har fået etableret en hel ny automat
med adgang til både kolde og varme
drikke i greenfee rummet og som kan
nydes i klublokalet, som også er blevet
opgraderet rent varmemæssigt. Drikkeautomaten modtager pt kontanter,
men vil blive opgraderet med MobilePay
snarest.
Golfcafeen holder vinterlukket fra 1.
december 2018 til 1. marts 2019, hvor
vi vender tilbage med et nyt toptrimmet
team bestående af nye og genkendelige
ansigter. De glæder sig til en super sæson
sammen med jer og selvom vi har lukket
arbejder vi hårdt i baggrunden, hvor vi
vil bevare de gode ting og så finde på
nogle nye spændende tiltag. Vi glæder os
allerede til at præsentere det for jer – vi
er fyldte af energi….
Golfshoppen har åbent til 22. december,
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Klubber i klubben
Onsdags Herrerne
Onsdage kl. 09:00
Henning Terp - Formand
2227 1260
torplund1@gmail.com
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
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
Michael Mouritzen - Formand
60 64 35 27
michaelmouritsen65@gmail.com
Mandagsholdet - 9 huller
Mandage kl. 09:15
Inge Heide - Formand
61 33 44 73
ia.heide@esenet.dk
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Ho-Pigerne & Onsdagsherrerne
Der har i sæson 2018 været 31 onsdage,
og hver eneste gang er der dukket Ho-Piger og Onsdagsherrer op for at spille. Der
er henholdsvis 46 og 51 medlemmer i de
to klubber i klubben, og på ”spindesiden”
har det højeste antal fremmødte været 35
og 36 hos herrerne. Det er flot!
Årets sidste månedsafslutning og dermed
også sæsonafslutning blev spillet i oktober med efterfølgende stegt flæsk med
persillesovs eller en golfsandwich og ikke
mindst godt samvær. I oktober afvikledes
også ”store puttekonkurrence” om færrest
putts på en runde. Marianne Falbe og

H.P. Andersen havde udsat to puttere til
vinderne, som blev Mogens Kristiansen
med 29 putts og Dorit Buch-Larsen med
31. TAK til de to sponsorer.
Vintermødetid er indtil sæsonstart kl.
9.45, og i denne periode bliver scorekortene ikke indberettet til GolfBox af de
to bestyrelser. Det er en god idé allerede
nu at have gummi-tees med i lommen.
Vintersæsonen kan give mange smukke
oplevelser som f.eks. d. 7. november, hvor
tågedisen hang tyk og tung, men hvor vi
oplevede solen kæmpe sig igennem og
så mest af alt et gigantisk gåsetræk, der
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larmende slog sig ned tæt ved hul 18.
Hele engen blev iført en fjerdragt… Det
var specielt.
Optakten til årets julefrokost fandt sted
tirsdag d. 20. november, hvor Ho-Pigerne
efter 9 huller havde ”Klippe-Klistre”dag
med frokost, pakkespil og til sidst 3
værksteder, hvor der blev foldet fugle og
servietter samt flettet stjerner til julefrokostens borde d. 28. november – årets
tilløbsstykke. Ho-Pigerne har nu gennem
tre år lavet julepynt, som gemmes fra år
til år.
Så kom ”store julefrokostdag” - 52 havde
meldt sig til match med holdspil og individuel Stableford. Derefter fulgte hyggelig
”after-golfing” i klublokalet, hvor den
nye varmepumpe blev særdeles værdsat
efter en bidende, vinterkold og blæsende
runde. Flere hundefrøs og tilkendegav,
at havde de vidst, det ville blive så koldt,
så havde de ikke tilmeldt sig. Men som
altid blev det taget med godt humør og
drilleri.

samlinger, som begge forløb i god ro og orden. Ho-Pigernes bestyrelse 2019 fortsætter uændret med Annemarie Andersen,
Betty Østergaard og Dorit Buch-Larsen.
Kontingentet er fortsat 250 kr. Onsdagsherrernes bestyrelse 2019 fortsætter
også uændret med Henning Terp, Frans
Østergaard og Ole Rahbek. Kontingentet
er 350 kr. (men så får man også en stor
øl ved hver månedsafslutning, hvor HoPigerne nøjes med en lille).
Punktet ”Valg af nyt festudvalg” var
imødeset med en vis spænding. Ville det
lykkes som noget nyt at finde både 2 HoPiger og 2 Onsdagsherrer? Men der var
BINGO. Et nyt festudvalg blev nedsat
med ikke mindre end 5 medlemmer: Bellis Joann Olsen, Betty Østergaard, Heinz
Schoubye, Jørn Nisgaard og Mogens Jensen. Vi ønsker dem god arbejdslyst.
Det blev en festlig julefrokost med god
mad, mandelgaver, sange, flotte lodtrækningspræmier og underholdning,
hvor ”fru formand” havde sammensat et
potpourri med Kai Normann Andersens

Kl. 17.00 var det tid til de to generalfor-
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melodier til fællessang. Festudvalget
Henning Terp og Frans Østergaard suppleret med Finn Max havde lavet en
fornyelse af ”De tre Tenorer”: Pavarotti
(Finn Max) ankom direkte fra himlen
iført englevinger og harpe for at støtte
sine to venner. Han fortalte indledningsvis på meget humoristisk måde om golf,
golfspillere, Sankt Peter, himmel og helvede. Det kan ganske enkelt ikke gengives, det skal opleves. Så fulgte de kendte
sange for fuld udblæsning… Det afgående
festudvalg blev takket på behørig vis og
fik fortjent applaus.
Under frokosten blev dagens og årets
resultater givet. Årets to spillere med
flest Stablefordpoint blev Annemarie
Andersen og Flemming Dinesen.

Der blev sagt ”Tak for mad” til Thomas
og hans hjælpere, og da Thomas nu forlader Restaurant Ho Bugt, fik han af de to
klubber overrakt en afskedsgave i form
af et læderforklæde med ønsket om held
og lykke med ”Fru Kristoff” i Hejnsvig.
Derefter overrakte Hans Jørn Bollerslev
en gave fra Blåvandshuk Golfklub.
Det blev endnu en god golfdag i Ho… og
nu ønsker de to bestyrelser alle en glædelig jul og inviterer hermed til nytårskur
onsdag d. 2. januar kl. 9.45 i klublokalet,
hvor det nye golfår vil blive budt velkommen med sprudlende bobler. Nærmere
info. om denne ”happening” vil følge på
opslagstavlen og mail inden jul.
Frans og Dorit
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LadieS

banen blev som den plejede at være.

Så gik der endnu en dejlig sæson for Blåvandshuk Ladies, slet ikke til at forstå
hvor tiden bliver af.

Vi har haft forskellige tiltag i løbet af året:
Besøg fra Henne, spil i Breinholtgård og
selvfølgelig vores årlige tur, som gik til
Rømø.

Vi har haft en forrygende sommer, hvor
der har været mulighed for at spille i dejligt vejr. Den megen tørke gjorde, at vi var
rigtig mange, der lige pludselig kunne slå
hulens langt. Det betød at flere fik scoret
en masse point og gik ned i handicap
(hvilket selvfølgelig altid er dejligt), men
det kunne være svært at spille op til, da

Vi glæder os til at se jer alle igen i 2019,
hvor vi starter op tirsdag den 2.april kl.
16.15
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt
et godt Nytår
Golfhilsen fra
Lone Damgaard
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Hjorteklubben
Ja nu nærmer vinteren sig desværre. Men
vi har haft en rigtig god sommer. Vi har
da også været flere spillere i år end sidste
år. Men der er stadig plads til flere.
Lørdag den 29/9-18 var vi på udflugt til
Gyttegård, vi afsluttede turen med en god
burger og en fadbamse.
Søndag den 28/10-18 afholdte vi generalforsamling, desværre var vi ikke så
mange, men det skyldes måske også
vejret. Det var nu ikke det bedste. Det
blev besluttet at man skal have været
med mindst 5 gange for at få tilskud til
vores udflugter.
Bente trak sig som formand pga. arbejde
så bestyrelsen ser nu således ud.
Formand: Ina Christensen
mobil 20581610
Kasser: Lars Nissen
mobil 28320578
Suppleant: Bente Larsen
mobil 40427218.
PS.
Husk, at vi spiller hver søndag kl.10.00
om vinteren og, at vi betaler 10 kr.
Alle er velkommen.
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Mandagsholdet
Mandagsgolf har i år haft 46 medlemmer
– man behøver dog ikke være medlem for
at spille med. Alle er velkomne uanset
handicap. Der har været flot fremmøde,
og et par gange er det lige før, tidsbestillingen ikke har slået til. Kun en enkelt
gang har Arne været alene om at dukke
op, men da piskede regnen også ned.
Der er blevet hygget og snakket efter hver
match, og afslutningen på sæsonen den 8.
oktober blev ganske munter med frokost,
sange og Amerikansk Lotteri.

for de gode ord og til alle for den dejlige
gave. Allerede nu bekendtgøres det, at
afslutningen i 2019 finder sted mandag
den 7. oktober, så det i god tid kan blive
skrevet ind i kalenderen.
Der spilles stadig om mandagen, når
vejret tillader det, for ikke alle mandagsgolfere er gået i vinterhi.
Tak for en god sæson og på gensyn til
næste år. Vi ønsker alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Inge og Arne Heide

Et par golfere tog hjem med adskillige
gevinster. Tak til Hans Jørn Bollerslev
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Tidsplan - nye golfregler
Tiden nærmer sig, hvor vi skal til at spille
efter de nye golfregler som gælder fra 1.
januar 2019. Adskillige gange er tidsplanen for materialer og andet blevet rykket,
men vi er nu begyndt at få forskelligt
materiale hjem til sekretariatet.
Der vil være mulighed for at købe regelbøger i sekretariatet fra starten af 2019.
Ekstra åbningstider vil blive oplyst i
nyhedsbrevet for januar.
Følgende bøger vil være på lager:

•

Lommeguiden fra DGU

•

R&A Golfreglerne fra DGU

•

Førstehjælpsbogen fra Oswald
Academy.

Derudover findes en App. som hedder:
Rules of golf 2019, den er gratis og på
dansk. Flere har omtalt den positivt.
I starten af februar starter onlineregelopdateringen, og i hele februar vil
I dagligt pr. mail modtage et videoklip
med gennemgang af de nye golfregler.
Regelopdateringen slutter med en prøve,
som I anbefales at tage. Det er dog ikke
et krav, at man skal bestå for at beholde
DGU kortet.

res 3 snitter pr. deltager. Mødet kl. 19.00
starter med 3 snitter kl. 18.00 og derefter
regelgennemgang. Pris for deltagelse 75
kr. inkl. snitter.
Herefter skulle alle gerne være klædt på
til sæson 2019.
Vi får nye teestedsskilte og ændrer i
den forbindelse teestederne fra hvid, gul
og rød til meter systemet. Teestederne
kommer til at hedde M60, M56, M52 og
M49.
M52 er ny og er en kombination af M56
og M49.
Alle strafområderne (som indtil nu har
heddet hazarder) bliver fremover markeret med røde pæle.
I perioden fra 01.01.2019 til 31.03.2019
må der forventes lidt uregelmæssigheder
m.h.t. skiltning, det beder vi om forståelse for.
Senest 01.04.2019 forventes alt at være
på plads.

14. marts 2019 kommer Brian Nygaard
fra Oswald Academy og laver en gennemgang af regler og lokalregler. Der
er mulighed for at tilmelde sig kl. 15.00
eller kl. 19.00. Mødet kl. 15.00 forventes
at slutte ca. kl. 17.00 hvorefter der serve-
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