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Aktivitetsplan - 2020
Dato

Aktivitet

Ansvarlig

Torsdag 19. marts

Opstartsaften "Kaffe med Kurt"

Annie, Kirsten

Lørdag 28. marts

Oprydningsmatch

Hans Jørn,
Flemming K.

Torsdag 2. april

Opstart med begyndere

Begynderudvalget

Mandag 13. april

Påskematch - PUMA

Annie, Karsten

Søndag 26. april

Golfens dag - "Vennematch"

Hans Jørn,
Flemming K

Lørdag 16. maj

Klubmatch - Novasol/Wellness?

Karsten, Niels

Onsdag 27. man

Team Esbjerg

Golfcentret

Mandag 1. juni

Pinsematch - MENY

Niels, Flemming P

Lørdag 13. juni

Race to Thailand

Golfcentret

Tirsdag 23. juni

Sankt Hans arrangement

Annie, Kirsten,
Flemming P

Lørdag 15. august

Klubmesterskab

Niels

Søndag 16. august

Klubmesterskab

Niels

Søndag 23. august

Klubmatch - Golfcentret

Annie, Kirsten,
Flemming P

Lørdag 5. september

Klubmatch - McDonalds

Annie, Hans Jørn

Fredag 11. september Company day

Annie, bestyrelsen

Fredag 18. september Sponsor- og hjælperdag

Karsten, Flemming K,
Hans Jørn

Lørdag 3. oktober

Flemming Karris,
Flemming Pedersen

Klubmatch, Feriekompagniet

Søndag 15. november Generalforsamling + match

Hans Jørn, Karsten

Lørdag 28. november

Flemming Karris
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Julematch
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Leder
Kære golf spillere
Velkommen til Blåvandshuk Golfcenter
og Blåvandshuk Golfklub
Nu begynder en ny sæson og i Blåvandshuk har vi en aktivitetskalender (kan læses her i folderen) med mange gode arrangementer og matcher. Alle er velkommen
til at deltage. Vores matcher er alle med
Gun start, så vi kan hygge os sammen
efter matchen. VI håber mange vil støtte
op omkring arrangementerne, det er altid
hyggeligt med mange deltagere.

Vi har i restauranten fået en ny forpagter,
Michael Pedersen, som vi hermed gerne
vil byde velkommen. Fra bestyrelsens
side håber vi, I alle vil tage godt i mod
Michael og at restauranten vil blomstre
under hans ledelse.
I ønskes alle en god sommer og en dejlig
golfsæson!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fra bestyrelsens side håber vi at vore
medlemmer læser vores nyhedsbreve. Vi
oplever indimellem at få spørgsmål som
er besvaret i nyhedsbrevene, derfor gør
dig selv den tjeneste at læse dem.
Som de foregående år ser vi, at medlemstallet efter nytår falder, nogle melder sig
ud og nye kommer heldigvis til.
I år prøver vi at bruge medlemmerne som
ambassadører i form af ’gavekort’ til nye
golfspillere og håber I alle vil være behjælpelige med at uddele dem til naboer
og venner der kan være interesseret i at
prøve om det er noget for dem.
I år vil vi ændre prøveperioden således,
at nybegynderne spiller sammen med forskellige personer, for på den måde skabe
relationer til andre spillere således, at de
kender mange når prøveperioden er overstået. Det er vigtigt for os at få hjælp af
mentorer til at guide de nye igennem. Så
hvis det er noget for dig at være mentor,
så meld dig til dette spændende arbejde.
Vi har brug for alle – bestyrelsen tager
gerne imod din tilmelding.
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Ny sæson ventes med længsel
Vi går nok alle og har det ligesom en ﬂok
køer, som der har været hele vinteren i
en stald. Vi er så klar til at komme ud på
”golfmarken” og give den gas.
Desværre har vi været lidt udfordret af
de vandmængder, som er faldet over det
ganske land. Vores banearbejde igennem de seneste år med klimatilpasninger, har vist sig at være værdifulde og
gjort at det hele ser fornuftigt ud trods
alt og der er ingen varige skader at bemærke. De store mængder vand har
også en fordel. Nemlig at vi har kunnet
konkretisere de steder, hvor vi måske
var lidt underdimensioneret med underføringen ved stier. Dette har vi ændret
på og sikret et meget bedre aﬂøb ud mod
bugten og som vil gøre en kæmpe forskel
på sigt.
Mountain Bikes bydes indenfor.
Liv avler liv er vores mantra. Derfor
vil vi gerne byde MTB`erne indenfor på
vores, da vi nogle rigtig gode faciliteter
som de efterspørger. Nemlig at kunne
vaske deres cykler og få et bad inden at
de kører hjem fra et eventuelt besøg på
den populære Bordrup Bane. Ligesom
at de også vil kunne besøge golfcafe for
at få mad og drikke. Vi har pladsen til
deres besøg på vaskepladsen, hvor der
dog bliver lavet et par småændringer
samt er der også masser af ledig kapacitet i baderummene. MTB`erne vil naturligvis skulle betale for anvendelse af
vaskeplads og omklædningsrummene.
Tilbuddet er blevet velmodtaget i MTB
kredsene.
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Nyt på banen.
Som sidste år har vi været i gang hele
vinteren og lavet forskellige tilpasninger.
Bunkers og ﬂere søer har fået en tur, så
de fremstår skarpe i kanterne ligesom vi
naturligvis har beskåret buske og træer.
Vi har også forhåbentlig skabt mere liv
på banen med opsætning af over 75 fuglehus rundt på banen.
Vi er også begyndt at indtænke FN`s
verdensmål i vores arbejde på golfbanen
og følger igen op på den plejeplan, som
vi lagde primo 2019. Den har virket og
konkret betyder det, at vi sandsynligvis
vil være meget tæt på at være pesticidefri fra 2021 og at forbruget vil være
meget minimalt i 2020.
Golfophold er efterspurgt.
I 2019 havde vi omkring 1000 personer
på golfophold på centret. Forudbestillingen til 2020 er meget stor og vi forventer
at øge dette antal i 2020 selvom vi har
meget begrænset værelseskapacitet. Vi
glæder os over at medlemmerne og gæsterne trives på den gode måde på banen
og meget ofte får tilbagemelding fra gæsterne om, at det er dejligt at alle hilser
på hinanden og er friske til en god snak.
Tak for det!
Projekter.
I 2020 har vi ﬂere renoveringsprojekter,
når vejret tillader dette. Vi har fokus på
omgivelserne i gården og på området
mod putterbanen og hul 1, men det kræver lidt mere forår. Vi har haft god hjælp
af frivillige til at skifte termovinduer og
udhængsbrædder ved vinduerne på 1.
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sal – tak for det. Vi vil også give greenfee
rummet et servicetjek i løbet af de kommende måneder.
Med venlig hilsen / Best Regards
Peter Nielsen
Housemanager - Blaavandshuk Golf &
Blaavandshuk FodboldGolf
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Banesponsorer
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Greenfee aftaler
Der er indgået aftale om rabat på Green
Fee med følgende klubber: Aftalen er en
gensidig mellem Blåvandshuk golf klub
samt nedenstående klubber.
Aftalen er gældende for 2020
•Esbjerg Golfklub
•Kaj Lykke Golfklub
•Holsted Golfklub
•Ribe Golfklub
•Gyttegaard Golfklub
•Vejen Golfklub
•Outrup Golfklub
•Henne Golfklub
•Skærbæk Mølle Golfklub
•Breinholtgaard Golfklub
•Varde Golfklub
•Give Golfklub
•Lemvig Golfklub

12

100 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
0 kr.
100 kr.
100 kr.
50 kr.
50 kr.
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Lokalregler
for Blåvandshuk Golfklub og
Skovbanen.
Hvide markeringer: Out of bounds
Røde:
Strafområder
Blå markeringer:
Areal under repa
ration
Grøn top:
Område med spil
leforbud
1) Veje/Stier
Alle veje og stier på banen, også overgange over grøfter som ikke er i strafområde, selv hvis de ikke er kunstigt
overﬂadebelagte, behandles som ikkeﬂytbare forhindringer, hvorfra lempelse
uden straf tillades efter Regel 16.1.
2) Alle pæle på banen og alle malede
sten, som angiver afstande, behandles
som ikke-ﬂytbare forhindringer, hvorfra
lempelse uden straf tillades efter Regel
16.1.
3) Sprinklere
Lempelse for gene fra en sprinkler tages
efter Regel 16.1, med en ekstra mulig-

14

hed for lempelse, når sprinkleren er tæt
på greenen og på spillelinjen: For en bold
i det generelle område må spilleren også
tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en
sprinkler er på en rimelig spillelinje, og
inden for to køllelængder fra greenen og
fra bolden.
4) Droppezone
Hvis det er en kendsgerning eller så
godt som sikkert, at en bold er i strafområdet bag greenen på hul 14, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten
efter Regel 17.1, eller ved at droppe en
bold i droppezonen, der er markeret med
4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
5) Beskyttelse af unge træer
Træer med støttepæle er ikke-ﬂytbare
forhindringer, hvorfra lempelse uden
straf tillades efter Regel 16.1.
6) Forkert green
En forkert green indbefatter også forgreen klippet lavere end fairway. Lempelse efter 13.1f
7) Drop bold på fairway ved bold
Out of Bounds eller mistet
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Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter
Standard lokalregel E-5 (se opslag i
klub/hjemmeside) droppe en bold indtil
to køllelængder inde på hullets fairway,
ikke nærmere hullet, end hvor bolden
krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle
område, klippet til fairwayhøjde eller
lavere, inkl. hullets tee-områder.
8) Rå-, då og kronvildt: Ekskrementer.
Efter spillernes valg kan dyreekskrementer fra rå-, då- og kronvildt behandles enten som:
- En løs naturgenstand, der kan fjer
nes efter Regel 15.1 eller
- Areal under reparation, hvorfra
det er tilladt at få lempelse efter Re
gel 16.1.

1. ikke ﬁndes, eller det er blevet en
kendsgerning eller så godt som sik
kert, at den er i strafområde - så bli
ver den provisoriske bold spillerens
bold i spil.
2. ﬁndes i strafområdet - så kan spil
leren vælge at fortsætte enten med
den oprindelige bold, eller med den
provisoriske bold
Straf for overtrædelse af en lokalregel:
Den generelle straf = 2 strafslag i slagspil og tabt hul i hulspil.

9) Intern Out of Bounds (gælder
ikke Skovbanen)
Out of bounds grænsemarkeringerne
mellem hul 7 og 8, er kun gældende ved
spil af hul 8. Ved spil af alle andre huller
er disse pæle ikke-ﬂytbare forhindringer.
10) Provisorisk bold for en bold i et
strafområde (gælder ikke Skovbanen)
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er
i strafområdet på hul 2, 6, 8 og 17 må
spilleren, i modsætning til Regel 18.3a,
spille en provisorisk bold efter en af de 3
lempelsesmuligheder for et strafområde
i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel
18.3, undtagen hvis den oprindelige bold
inden for 3 minutters søgetid;
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Intro
Blåvandshuk Golfcenter har til huse i
en gammel trelænget, stråtækt bondegård, som er total renoveret. Her ﬁndes
Restaurant Ho Bugt, klubfaciliteterne,
kontorer, og Golfshoppen. Golfcentret
rummer desuden 8 ferielejligheder til
udlejning, og Golfcentret kan ud over
dette tilbyde ﬁrmaer og større grupper
overnatning i sommerhuse og feriecenter nær golfcentret. Man kan indkvartere op til 200 gæster.
Blåvandshuk Golfcenter har 3 golfbaner:
a. En 18 huls DGU godkendt bane, hvor
de første 9 huller “Engen” er anlagt i et
åbent landskab med brede fairways og
med søer, grøfter og kanaler. Alt sammen
medvirkende til at spilleren skal kende
sin slaglængde for hvert eneste slag.
Overalt på for-ni er der en pragtfuld
udsigt over Ho Bugt, med Esbjerg i det
fjerne. De sidste 9 huller er placeret i et
let kuperet klitareal inde i selve Ho Klitplantage – et skovområde med læ. Her i
“Skoven” er fairways smalle, og præcision er afgørende for, at man scorer point.
Blåvandshuk Golfklub har hjemmeklub
på denne bane.

grund. Her kan alle naturligvis også spille.
På de 2 Pay & Play baner er man velkommen til at afholde ﬁrma-/fest-arrangementer o. lign. Golfcentret er behjælpelig med udstyr og træner, hvis det
ønskes.
På anlægget er der også træningsbane med bunker, semirough, bakke og greens. Dertil en ﬂot udslagsbane og 18. hullers puttinggreen.
Der spilles på sommergreens hele året.
De 2 golfklubber – Blåvandshuk Golfklub
og “Skovklubben” – har et tæt samarbejde og fælles administration. Som spiller
og gæst vil du ofte have svært ved at se
forskel på klubberne. Det er også meningen, vi ønsker udadtil at fremstå som en
enhed med det overordnede navn Blåvandshuk Golfcenter. Der lægges vægt

b. En unik 9 huls Pay & Play par 4 bane
også DGU godkendt ligger ligeledes i Klitplantagen med søer og vandingskanaler.
Her kan såvel øvede, begyndere som
greenfee gæster få udfordret golftalentet.
Blåvandshuk Golf – Skovklubben er
hjemmehørende her.
c. En 9-huls Pay & Play par 3 bane, som ligger på engarealet med Ho Bugt som bag16
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på, at golf er for alle, og det sociale fællesskab prioriteres højt. Golf er en aktivitet der forener sport, motion og hygge.
Kvalitet i begynderundervisningen sættes i højsæde og åbne Klubber i klubben
sikrer, at der altid er nogen at spille med.

– bliv medlem af Danmarks
hyggeligste golfklub Golf Shoppen

varme drikke samt lækkerier på vores
frokost og aftenkort. Vi er også kendt for
vores aften familiebuffet til gode priser
samt er vi stedet for afholdelse af jeres
næste fest.
Vores lokaler er også meget anvendelige til møder og kurser, hvor vi tilbyder
fuld beværtning dagen igen. Områdets
mange gæster, herunder busselskaber
er også blandt de faste besøgende.

Hos os ﬁnder du udvalg inden for Golfsæt – Drivers – Woods – jern – puttere
– wedges – golfbolde – golfbags – golfsko
– golf handsker, tøj, accessories og trolleys. Vi har et stort udvalg til konkurrencedygtige priser.

Restaurant Ho Bugt Golf- Cafe
og familiebuffet
I de hyggelige omgivelser med fantastisk udsigt – ude som inde - ﬁnder I
gode muligheder for at nyde kolde og
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Klubber i klubben
Onsdags Herrerne
Onsdage kl. 09:00
Henning Terp - Formand
2227 1260
terp@terpconsult.dk
Ho Pigerne
Onsdage kl. 09:00
Dorit Buch-Larsen - Formand
22 42 48 20
doritbuchlarsen@gmail.com
LadieS
Tirsdage kl. 16:15
Rita Clausen - Formand
23 91 40 99
clausen.rita@gmail.com
Kaniner
Tirsdage kl. 17:00
Lars Nissen
28 32 05 78
golfnissen@live.dk
Hjorte Klubben
Søndage kl. 11.00
Ina Christensen - Formand
20 58 16 10
ejvina48@gmail.com
Fyraftens Golf
Torsdage kl. 16:00
Michael Mouritzen - Formand
60 64 35 27
michaelmouritsen65@gmail.com
Mandagsholdet - 9 huller
Mandage kl. 09:15
Mogens og Birthe Kristiansen
42 51 23 27 og 51 76 83 53
torplund1@gmail.com
18
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Ho-Pigerne & Onsdagsherrerne
Ho-Pigerne

Efter lange, særdeles våde, grå og blæsende vintermåneder længes alle efter
sæsonstart med klart vejr og en nogenlunde tør bane. Nogle Ho-Piger har
været i golf-vinterhi, mens overraskende
mange har valgt at spille, når der har
været mulighed for det – højeste antal
har været 24.
I år er det Ho-Pigernes 20. sæson, der
bydes velkommen til onsdag d. 1. april
kl. 8.30 i klublokalet med en lille skarp
og Ho-Pigernes slagsang. Det er altid
specielt, når en ny sæson begynder, og
bestyrelsen håber, at rigtig mange HoPiger igen i år vil slutte op omkring vores
klub i klubben, og at nye Ho-Piger vil
dukke op. Alle er velkomne – også gæster.
Kontingentet er 250 kr. og handicapbegrænsningen er 54.

Ho-Pige at få hole-in-one? Hvis det sker,
så skal der være fest.
”Andet spil” bliver i år udelukkende afviklet som holdspil med ”Mexican Scramble”
22. april, ”Four-Ball” 22. juli og ”Scotch
Twosome” (en variant af ”Greensome”) 23.
september. Månedsafslutninger omtales
i det fælles indlæg med Onsdagsherrerne.
Alle informationer om Ho-Pigerne kan
læses på hjemmesiden under klub i klubben og i den grå Info.mappe på hylden
i klublokalet. Desuden er det vigtigt at
holde øje med Ho-Pigernes opslagstavle
i klublokalet, for der vil tit være nyt, og

Bestyrelsen har fastlagt rammerne for
sæsonens 31 onsdage, og nu skal de blot
fyldes ud med golfspillets aldrig kedelige
udfordringer og ikke mindst det gode
samvær. Det er noget særligt og er værd
at opleve.
Det er herligt at se, når Ho-Pigerne i små
grupper triller ud til starthullerne for at
kunne slå ud kl. 9.00. Lodtrækningen
får små kommentarer, for der er altid
nogen, der ryger ud på det fjerneste hul
ﬂere gange i rap.
Hul 13 skal stadig udfordres med rekorden i at lande på green. Bliver Elly
Thomsens nærmest ﬂag rekord fra 2016
på 0,39 m. slået? Skal det lykkes for en
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der er altid tilmeldingslister med sidste
frist.
En råkold onsdag sidst i januar måned
kom jeg til at tænke på hvilken blomst,
der måske skulle være Ho-Pigernes
blomst. Da jeg på hul 3 så nogle tusindfryd lyse op på et helt forkert tidspunkt,
så var jeg ikke i tvivl. Det måtte være
tusindfryd – Bellis Perennis – denne sejlivede, kønne lille blomst, der drejer sig
efter solen og lukker sig, når solen går
ned. Ifølge legenden groede tusindfryd
oprindelig på himlens enge, men en dag,
da porten ikke var bevogtet, løb djævleungerne ind. De rev blomsterne op og
smed dem omkring sig. Nogle røg op på
himmelbuen og blev til nattens stjerner,
andre røg ned på jorden og blev til dagens
stjerner – tusindfryd. Det er lidt svært
at skulle slå til en bold, der ligger i en
lille klump tusindfryd, og blomsterhovederne ﬂyver med, men det er der jo ikke
lempelse for.
Med denne blomsterhilsen ønskes alle en
rigtig god sæson 2020.
Dorit Buch-Larsen

Ho-Pigerne + Onsdagsherrerne = Onsdagsklubberne
Nytårskuren d. 8. januar. Nu er det
vel nærmest blevet en tradition, og for
anden gang startede vi det nye år med
Nytårskur. Dejligt, at ﬂere og ﬂere ﬁnder
anledning til at gøre lidt ud af påklædningen, når det nu er en kur. I alt mødte 44
feststemte medlemmer af onsdagsklubberne op. Efter champagnen, kransekage
og nytårstale spillede 10 ﬁrebolde 9 huller
på bagni, medens Sigfred og Karin Cedergren varmede gløggen og æbleskiver.
En ﬁn start på det nye golf år – som
vejrmæssigt viste sig fra sin bedste side
med blå himmel.
Her i skrivende stund er 18-hullers
banen så gennemvædet og blød, at det
har været nødvendigt at lukke den. En
beslutning vi alle skal være tilfredse
med, så vi kan have en bane i topform til
sæsonstarten.
Årets første match er den 1. april. Efter
matchen vil der være fælles spisning. Menuen er smørrebrød à 25 kr. stykket. Sid-
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ste frist for tilmelding til dette er lørdag
den 28. marts kl 15:00. Tilmeldingslister
hænger på begge opslagstavler.
Den sidste onsdag i hver måned spilles
en fælles match med mixed hold, som
afsluttes med fælles spisning. Af de 7 månedsafslutninger spilles 3 på udebaner,
som i år er Vejen Golfklub i maj, Dejbjerg
Golfklub i juli og som noget nyt Lillebælt
Golfklub i september. Der er sidste tilmeldingsfrist til alle månedsafslutninger
(både ude og hjemme) onsdagen før.
I måneder med 5 onsdage - dem er der 3
af - spilles for afvekslingens skyld ”Andet
spil” end Stableford.

forbindelse byder vi velkommen til Michael Pedersen, der har forpagtet restauranten. Vi ser frem til hans kulinariske
lækkerier
De to formænd
PS: Husk det går altid lettere med humor
og hjælpsomhed.

Onsdagsherrerne - sæsonstart

Igen i år sponserer Marianne Falbe og
H.P. Andersen både lodtrækningsvine
og bolde som præmier til nærmest ﬂag
på samtlige par3-huller ved månedsafslutningerne. Der skal lyde en stor TAK
for det.
I slutningen af juli/begyndelsen af august
vil der være en fælles golfudﬂugt med
overnatning. I år planlægges turen af
Hans Hansen og Mogens Kristiansen.
Onsdagsklubberne ønsker alle på Golfcentret en rigtig god golfsæson, og i den
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Ikke alle onsdagsgolfere har været gået i
vinterhi – det har faktisk slet ikke været
vinter. Men plusgrader med rekordstore
mængder regn har betydet begrænset
fremmøde til vintergolf om onsdagen.
VÅDT - VÅDT og atter VÅDT har det
været for de standhaftige, som har svuppet rundt i gummistøvler og vaders på en
drivvåd Skovbane og drømt om onsdage
med grønne, solbeskinnede fairways og
golfspil på en genåbnet 18-hullers bane
i topform.
Onsdagsherrernes bestyrelse har sammen med Ho-pigernes ditto 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.
Så nu er det poloen og de korte bukser/
miniskørterne, der skal ﬁndes frem og
gøres klar til en formidabel 2020 med forhåbentlig masser af god golf og solskin.
Spilleplan, regelsæt, kontingent mm.
kan ses på klubbens hjemmeside og på
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opslagstavlen i trapperummet.
Den nye sæson starter den 1. 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,
bare du har et handikap bedre end 54!
Kasseren har allerede fra nu af kassen
og bankkontoen åben, klar til at tage
sig af den pekuniære del – som er 300
kr. for Turneringssæsonen (1. april – 31.
oktober).
Bestyrelsen ønsker alle vel mødt til en
forhåbentlig forrygende golfsæson 2020
– hvor jeg tænker, at nogen kan få sig en
brat opvågning, da den ny regulering af
scores er udsat til 2021. Så nu går den
ikke længere med ureguleret at score
40+ point.
Sidst men ikke mindst velkommen til
Michael, velkommen hjem til Adam og
tak til greenkeeperne for at trodse vejret
for at bringe banerne i topform til den
kommende sæson.
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Nøglepersoner
Banen:

Direktør og daglig leder Peter Nielsen

51903725 peter@blaavandshukgolf.dk

Golfshop og green fee

Adam Huang

26793156 info@blaavandshukgolf.dk

Restaurant

Michael Pedersen 75275555

Chef greenkeeper

Preben Conradsen 42617458 pc.kv@outlook.dk

Klubben:

Klubbens formand

Annie Lauridsen

20309990 annielauridsen2@gmail.com

Klubbens sekretariat

Karina Bertelsen

40985003 sekretariat@blaagolf.dk
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Mandagsgolf - 9 huller
Mandagsgolfen blev startet i 2011 af Inge
Heide og Gunda Nielsen. Lige siden har
Inge med god hjælp af Arne været formand for klubben. Inge og Arne har nu
valgt at stoppe med at stå for mandagsgolfen, og der skal lyde en stor og varm
TAK for de mange års formandskab.
Der er sæsonstart mandag den 6. april.
Der spilles 9 huller, og alle er velkomne
også gæster – der er ingen handicapbegrænsning. Scorekort skal være aﬂeveret kl. 9.15 og der slås ud kl. 9.30. Det
koster 10 kr. for at spille med.
Ønsker man at være med til at spille om
præmier, kræver det dog medlemskab,
som koster 50 kr. for sæsonen. Præmierne er to ﬂasker vin, én til damer og én
til herrer. Vin kan kun vindes én gang
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om måneden.
Overskuddet går til fælles spisning for
medlemmerne, når sæsonen
slutter den sidste mandag i september.
Vi håber, at rigtig mange vil få lyst til at
komme og nyde golfspillet med det hyggelige samvær.
Vel mødt til sæson 2020… Mogens og
Birthe Kristiansen
På siden klubber i klubben:
Mandagsgolf – 9 huller
Mandage kl. 9.15
Mogens Kristiansen – Formand
5176 8353
torplund1@gmail.com
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Fyraftensgolferne
Fyraftensgolfere er, ligesom andre klubber, en klub i klubben. Fyraftensgolferne
har eksisteret i godt og vel 25 år. Næsten
lige så længe som Blaavandshuk Golfklub
har eksisteret. Det er den tildligere chefgreenkeeper Michael Gramvad, og et par
stykker mere, som stiftede klubben i sin
tid. De mente der var behov for en herreklub, hvor man kunne mødes en gang
om ugen, efter fyraften, og gå en runde.
Klubben har spilletid, hver torsdag eftermiddag. Sæsonen åbner altid første torsdag i april og slutter altid sidste torsdag
i september. Nogen kalder også klubben
for torsdagsklubben.
Fyraftensgolferne er en klub kun for
herre. Der er plads til 26 medlemmer og
man skal have et hcp. under 36. Alle kan
være med såfremt der er en ledig plads og
man kan honorere kravene. Kravene er
en nødvendighed for at gøre det muligt, at
nå en runde på en torsdag eftermiddag/aften. Fyraftensgolfere spiller 25-26 runder
på en sæson. Der bliver spillet ind til bødekasse efter et sindrigt og nøje udtænkt
system. Bødekassen anvendes primært
til ﬁnansering af årets afslutningstur
men også til øvrig drift. Efter man har
afregnet med dagens kassemester er der
fælles spisning og præmieoverrækkelse.
Fyraftensgolferne har udpeget en kontaktperson til restaurenten, en såkaldt
madmester. Han står for al kommuniktionen imellem klubbens medlemmer og
restaurenten vedr. forplejningen. Således
ved alle, at såfremt man har ros/ris til
restaurenten går det via madmesteren.

Turen er klimaks på året strabadser. En
todags tur til en fremmed bane. En tur
som alle ser frem til hele året. I 2019 gik
turen til Lübkers golfresort på Djursland.
Der blev leveret ﬂot spil på en fantastisk
bane. Efter runden blev der uddelt præmier til dem, som havde gjort sig særligt
bemærket på runden og i årets løb. Præmierne er sponsoreret af både eksterne
men også af interne Fyraftensgofere.
Fyraftensgolferne har en demokratisk
valgt. Bestyrelsen består af tre mand.
En formand, en næstformand/kassèr og
en webkeeper/menigt medlem. Det er de
tre, som forsøger, sammen med medlemmerne, at skabe et golfmiljø hvor hård
konkurrence og en kvik bemærkning går
hånd i hånd. Nogen vil måske mene, at
det ikke er for sarte sjæle, men bag det
”hårde” ydre banker der bløde golfhjerter,
som vil hinanden og andre det bedste. Der
er ingen tvivl om, at der hersker en ganske særlig stemning og et usædvanligt
kammaratskab i klubben. Måske er det
derfor mange spiller så længe.
De bedste hilsner fra Fyraftensgolferne.

Årets afslutningstur er et kapitel for sig.
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Hjorteklubben

Kaningolf

Klubbens formål:
At samle klubbens medlemmer, på
alle niveauer, for at spille Golf og for
at fremme sammenholdet i klubben.

Kaningolf er åben for alle, og der spilles
9 huller hver tirsdag.

Ingen medlemsbegrænsning. Alle med
DGU medlemskort er velkommen.
Der spilles hver søndag kl. 10.00 (når
der er anden match i på banen spilles
der ikke) Scorekort aﬂeveres 15. min. før,
hvor holdene sammensættes på tværs af
de fremmødte handicaps, således at spillet kan afvikles uden unødig ventetid.
Hver spiller betaler kr. 20 for at spille
med (i vinter halvåret er det gratis).
Der er kun præmier i sommerhalvåret.
Efter endt spillerunde ﬁndes vinderen.
Overskuddet går til præmier samt udﬂugter til andre baner (ca. 2 gange årligt)
Formand: Ina Christensen
mobil 20581610

Scorekort skal være aﬂeveret senest
16.45, og der slås ud kl. 17.00.
Formål:
– at give kaniner/nybegyndere mulighed
for at lære golfklubben at kende,
– at vænne kaniner/nybegyndere til at
spille med andre golfere på tværs af
alder og handicap – golfere, der har interesse i at hjælpe kaniner godt på vej
– at få regelteorien og etiketten omsat i
praksis på stor bane samt hjælp til scorekortet
Der betales 10 kr. for at deltage. Pengene bruges til præmier, som der spilles
om den første tirsdag i hver måned. Når
der spilles om præmier, spilles der i en
A- og B- række inddelt efter handicap.
Sæsonstart: Første tirsdag i april
Afslutning: Første tirsdag i oktober.
Lars Nissen 28320578
golfnissen@live.dk
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Blomsterpigerne og Skovtroldene
i Blåvandhuk Golfklub.
Et par af de mere specielle klubber-iklubben vi har i Blåvandhuk Golfklub er
Blomsterpigerne og Skovtroldene. Begge
disse klubber har egentlig intet med golf
at gøre men de medvirker til at forbedre
oplevelserne på banen og omkring klubhuset i sommersæsonen.
Blomsterpigerne er en lille lukket klub
med kun tre medlemmer, Anne Marie
Jensen, Betty Østergaard og Kirsten
Kaltoft, der tager sig af kærligt af sommerblomsterne omkring klubhuset i sæsonen.

fra rengøring af markeringer, fjernelse
af grannåle på stierne, oprydning i grøfter og søer til tømning af vores toiletvogn. Efter dagens indsats sluttes der af
med en fælles frokost.
Nye trolde er velkomne. Skulle der være
nogle der har lyst til at tilbringe nogle
timer ved golfbanen uden golfkøller er
de velkomne til at snakke med Overtroldene.

Skovtroldene er en åben klub, mest af
ældre årgang, da vi samles hver anden
tirsdag i sommertiden om formiddagen
kl. 09.00. Normalt fordeles hvad der
måtte være af opgaver fra greenkeeperne af Overtroldene, Djohn eller Kaj, og
så bliver der arbejdet cirka en tre timer.
Aktiviteterne kan være alt muligt, lige
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