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Klub-Info 
 Formand. 
Annie Lauridsen - 20 30 99 90 
annielauridsen2@gmail.com 

 
 
 
 

 
Næstformand 
Hans Jørn Bollerslev - 30 49 67 15 
harmuth@esenet.dk 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Flemming Karris Sørensen - 
21 93 97 74 
karris1965@gmail.com 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Karsten Skjøtt 28 68 13 78 
kskjott@mail.dk 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Niels Brinck - 20 72 21 77 
Niels@chrbrinck.dk 
 



Kasserer  
Tage Bull   
Telefon: 30110788 
 tagebull@outlook.dk 
 
 
 

 
1. suppleant 
Kim Mortensen  
telefon 21613568 
kim.helle@bbsyd.dk 
 
 
 
 
2. suppleant  
Kirsten Kaltoft  
telefon 2720 8407 
kirstenkaltoft@hotmail.com 
 
 
 
 
Golfklubben & Sekretariatet 
75278535 / 40985003 
Karina Bertelsen 
sekretariat@blaagolf.dk 
 
 
 
 
 
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 
eller på mobil 40 98 50 03 

 



 

 Leder 
Bestyrelsen vil gerne ønske alle 
medlemmer og ansatte i Blåvandshuk 
Golfklub en Glædelig Jul og et godt Nytår 
med ønsket om en ny dejlig golfsæson i 
2021  
 
Mange tak til alle vore medlemmer som har været 
med til, at skabe den dejlige og hyggelige 
stemning vi har her i Blåvandshuk golfklub. Det er 
altid en fornøjelse at komme i klubben og møde 
alle de glade golfspillere og personale selv om vi i 
år har haft store udfordringer med Covid19, men 
det klarer vi også sammen ved at passe på 
hinanden.  
 
Nu håber vi, at vi fra næste sæson får en 
restaurant med en dejlig stemning og glad 
personale, så vi igen kan komme der med smil på 
læben og et positivt sind.  
 
Vi vil fra bestyrelsen altid være til rådighed, det 
samme er Karina også, hvis I skulle have 
spørgsmål eller brug for hjælp.  
Inde i bladet vil I kunne læse beretningen om året 
der er gået og referat fra generalforsamlingen.  
 
Oplysninger omkring klubben kan findes på vores 
hjemmeside BLAAGOLF.DK 
 
 

 



 

Højsæson på 
Blåvandshuk golf 
For mange golfspillere lyder det meget forkert, 
men selve motoren bag det hele arbejder nemlig 
på højtryk for at være klar til kommende sæson.   

Vejret er med os når det gælder justeringer på 
banen, hvor der er fokus på renovering af stier og 
dræninger, renovering af udslagssteder mm i disse 
måneder og det vil foregå, så længe frosten holder 
sig væk. Vi skal også i gang med beskæringer af 
træer og buske på et tidspunkt. På værkstedet 
bliver nye og eksisterende maskinpark skilt ad, 
smurt, slebet, serviceret og sikret at alt bare kører 
perfekt, når græsset igen begynder at gro.   

Tiden er også gået med at hjælpe den nu lukkede 
golfbane på Skjoldnæsholm af med noget af deres 
udstyr. Vi har af flere omgange hentet deres gode 
bagskabe og købt flere af deres maskiner, som 
supplerer vores maskinpark rigtigt fornuftigt. Vi 
glæder os til at få det gode udstyr på plads og 
gjort klar til kommende sæson. Aldrig har vi haft 
så godt udstyr til rådighed og vi kan nu klippe 
banerne næsten dobbelt så hurtigt.   

Hvis du ønsker om en bagskab kan du blot 
kontakte Adam i shoppen, da han står for 
udlejningen.  

Sidst, men ikke mindst går disse månederne også 
med omlægning til de nye forpagtere i 
restauranten samt en generel gennemgang af 
lokalerne i centret samt planlægning og bestilling 
af markedsføringstiltagene.   

Kort sagt, så går dagene rigtigt godt selvom der er 
lidt længere imellem jer spillere, som naturligvis 
altid er velkommen på banerne.  
 
 Med venlig hilsen / Best Regards 
Peter Nielsen 
Housemanager - Blaavandshuk Golf & 
Blaavandshuk FodboldGolf 

 



 

 



 

Generalforsamling 2020 
 
15. november  
 
Dagsorden jf. vedtægterne 
1. Valg af dirigent 
Hans Chr. Thoning blev valgt. Rettidigt indkaldelse 
blev godkendt. Stemmeoptællere: Inge Aasted og 
Betty Thoning 
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det 
forløbne år Annie forelagde beretningen. 
Beretningen blev godkendt 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Carl Chr. Deichgræber forelagde regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Forelæggelse af budget og godkendelse af 
kontingenter Kontingentet er uændret. Budget 
blev godkendt. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen: "Forslag om, at Info-nyt 
fremover kun udkommer i en elektronisk 
(netbaseret) udgave." Bestyrelsen vil på mødet 
motivere forslaget. Annie forelagde det i 
beretningen. Det blev godkendt. 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
Der er ikke kommet nogle forslag. 
 
7. Valg af bestyrelse: Hans Jørn Bollerslev, 
Flemming Pedersen og Karsten Skjøtt er på valg. 
Forslag: Tage Bull, Hans Jørn Bollerslev, Karsten 
Skjøtt, Peder Lind, Kim Mortensen, Erhardt Jull. 
Forslag som sagde nej tak: H. P. Andersen, 
Henning Terp-Petersen, Kirsten Kaltoft, Mogens 
Jensen, Kjeld Sloth Pedersen. 
Valgt blev: Hans Jørn Bollerslev, Tage Bull og 
Karsten Skjøtt 
Valg af 2 suppleanter: Kirsten Kaltoft og Kim 
Mortensen er på valg 

Forslag: Kim Mortensen, Kirsten Kaltoft og de blev 
begge valgt. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Carl Chr. Deichgræber blev valgt som revisor 
Flemming Pedersen blev valgt som suppleant. 
 
9. Eventuelt 
Ang. Restaurant – Knud Bukh sammen med et par 
andre golfspillere vil skabe en bistro, som kommer 
golfspillerne tilgode. Klaus Lund og Michael 
Hansen sammen med Knud Bukh og Jan Pedersen 
vil sammen finde en løsning, som gerne skulle 
munde ud i en bistro med fornuftige priser og et 
lille udvalg af mad. Knud Bukh kom med en 
opfordring til at få input fra medlemmerne til, 
hvad de har af ønsker.  
 
Peter Nielsen: Der kan ikke bygges mere, så det er 
en udfordring. Så derfor har de fundet en god 
løsning med en golfsimulator ved siden af driving 
range. Derudover kommer der samme sted flere 
bagskabe – ca 40 skabe mere forventes der at 
blive sat op indenfor de nærmeste måneder. Der 
komet forslag/idé fra medlemmerne om der også 
kunne blive plads til de overnattende gæsters 
bags, så de ikke skal stå i klublokalet. 
Peter fortæller, at banen forventer et 0,- resultat 
og det er de godt tilfreds med. 
Hans Peter Andersen er ansat som pedel og det 
går rigtigt fint. Rengøring er også et punkt, som 
bliver vægtet højt. 
 
Fleming Karris Sørensen: Berettede om 
Sommerturneringen, Annie Lauridsen vandt B-
rækken og Sigfred Hansen tog præmien i A-
rækken. 
 



 

Opfordring fra Ernst Brogaard Andersen om, at vi 
skriver noget mere i nyhedsbrevene om hvad der 
sker i klubben og hvad Bestyrelsen har af opgaver. 
Vi vil også gerne have mere input fra medlemmerne 
til 
nyhedsbrevene/Infonyt. 
Annie opfordrer til at der findes flere Skovtrolde. 
Adam vil gerne have ændret FB fra ”Spiller til 
spiller” over til ”Blåvandshuk Golfklub” – Niels 
Brinch fortalte, at siden er 
ment til medlemmer og ikke hverken klubben eller 
centret 

 



Velkommen alle sammen – dejligt at I vil møde op – på 
trods at de corona problemer vi alle udfordres med. 
Jeg tror det for os alle har været det mærkeligste år i de 
år vi har spillet golf, ja i det hele taget. 
Det har været en udfordring for at alle at takle de regler 
og restrektionerder har været. Men på den anden side 
har det jo været fantastisk, da det igen blev åbnet for 
golfspillet, at vi har haft muligheden og friheden det 
meste af sommeren til at gå herude og spille med ven-
ner og bekendte. 
Vi har ikke som andre steder været muret inde i en lej-
lighed uden frihed. Men når det er sagt har vores nor-
male golfsæson været præget af situationen. 
I foråret måtte vi allerede aflyse vores opstartsaften og 
sæsonstart i klub i klubberne, ligesom matcherne der 
plejer at være der i april og maj blev udsat. 
Da vi så i juni kunne afholde matcher på visse betingel-
ser, valgte vi så, for at støtte op omkring restauranten, 
at matcherne var inklusive frokost.  
Desværre blev tilmeldingerne ikke med så mange til-
meldte som vi havde året før, men det håber vi kommer 
tilbage når vi får normale tilstande igen. 
Nybegyndere: På trods af situationen fik startet nybe-
gyndere op i april, hvor vi trods alt fik 33 personer igen-
nem uddannelsen. I år prøvede begynderudvalget at 
ændre på samarbejder med mentorer, således at 
begynderne ikke var tilknyttet en bestemt person, men 
fik tildelt en forskellig mentor ved hver træning og det 
har vi indtryk af fungerede fint. 
Tusind tak til de ihærdige hjælpere og de der stod for 
alle begynderne. 
Medlemstal: Da vi startede 2020 havde vi mistet 50 
medlemmer i forhold til januar året før. I januar 2020 
var 430 mod 480 i januar 2019. 
Dette skyldes især, at vi havde haft mange nybegyndere 
i foråret 2018 og flere at disse valgte at melde sig ud 
igen da det første hele år var forbi. Men det er sådan 
der er for os her i Blåvandshuk Golfklub. 
Vores medlemstal er pr dd 484 i alt så det er flot med 
54 nye i år. Det er det leje vi ligger på og kan vi holde 
det er det fint. Selvfølgelig skal vi aldrig være tilfredse, 
men vi har klubber tæt på og vi har ryggen mod havet, 
og vi har herudover også omkring 200 medlemmer 
i Skovklubben, så ca. 700 i alt er flot herude. 
InfoNyt Vi har i bestyrelsen talt om, at ændre ved ud-
sendelse af 
 

 
nyhedsbreve og InfoNyt. Det er en omkostningstung 
post, at udgive bladet på den måde vi gør det i dag, der-
udover ved vi jo ikke hvor længe vi kan få hjælp til op-
sætning af bladet. 
Vores tanker går på at lave bladet selv, og lægge den på 
hjemmesiden med annoncer og det hele. Herudover 
kunne vi printe bladet og lægge det frem til afhentning i 
klublokalet. På den måde kan vi lave bladet på en 
billigere måde. Herudover kan vi sende nyhedsbreve ud 
omkring aktuelle ting så som matcher og lignende, hvor-
imod resultaterne kan stå i InfoNyt. 
Dette vil vi gerne have generalforsamlingens opbakning 
til senere i dag. 
Tilskud: Vi har i klubben søgt DIF om tilskud til hjælp til 
nyt udstyr til vore begyndere samt en reklame video for 
vores bane. Vi fik bevilget 50.000 kr. så det var flot. Vi 
har så lavet en aftale med banen om, at de lejer vores 
udstyr til brug på Pay and Play banen. 
Herefter har vi søgt om tilskud til dækning af ekstra or-
dinære udgifter pga Covid19 – såsom udgifter til telt til 
Company Day, aflyste matcher og manglende indtægter 
til matcherne p.g.a dårlig tilslutning. Dette har vi dog 
endnu ikke hørt fra endnu. 
Nyt handicap system: Som vi alle ved vil vi ved års-
skiftet få et nyt handicapsystem, hvor vores regulerin-
ger vil blive beregnet over et gennemsnit af de 8 bedste 
resultater af de sidste 20 runder. Det betyder, at der er 
flere af os der vil blive sat op i handicap, men samtidig 
vil vi ikke få en kraftig regulering, hvis vi f.eks. går en 
kanon runde med 45 point en varm sommerdag. 
Vi vil så kunne blive reguleret helt op til handicap 54 
mod i dag 36. Det er især en hjælp for os der bliver æl-
dre og har svært ved at leve op til et lavt handicap. 
Samtidig vil det også for herrernes vedkommende bety-
de, at flere kommer til at spille fra tee 52 i stedet for tee 
56. Men nu må vi se hvordan det fungere, og er I i tvivl 
så kom til os. Kan vi ikke svare straks kan vi finde ud af 
det.  
Company day: Igen i år havde vi en kæmpe succes med 
vores Company Day, og vi var utrolig heldige at det lyk-
kedes af afholde det, blot 14 dage senere måtte Varde 
Golfklub aflyse deres. Der var jo store udfordringer med 
at afholde det efter gældende regler, men ved at leje et 
telt, hvor der var de m2 pr. person der blev forlangt og 
undgå buffet, så var det muligt. Et sådant arrangement 
kunne ikke gennemføres, hvis vi ikke havde den store 
opbakning fra klubbens medlemmer – det er fantastisk 
så imødekommende I alle er med at træde til når der er 
brug for det. 

Formandens beretning 2020  



 

A11: Som jeg sagde ved sidste generalforsamling har vi 
igen i år lagt billet ind for at komme med i A11 samar-
bejdet, men nej de ønsker ikke at udvide med flere 
klubber. Vi vil så i bestyrelsen prøve at finde en anden 
mulighed for samarbejde. Hvis der er nogen af Jer der 
har nogle idéer så kom til os i bestyrelsen med dem. 
Golfmaraton: I år har vi været med i samarbejde med 
Breinholtgaard og Varde Golfklub omkring maraton golf, 
hvor deltagerne spillede 3 x 18 
huller, en runde på hver bane. Det var en fantastisk dag 
og deltagerne gennemførte alle sammen og de var helt 
’høje’ da de kom ind efter sidste runde. Flot gået. 
Arrangementet bliver afholdt igen i juni måned – så i 
gang med træningen så vi kan få flere med herfra. Det 
er en fantastisk dag! 
Aftalen er at vi foreløbig er med i 3 år. 
Koncert: Golfcentret holdt i juni en koncert i skoven ved 
fodboldgolf og det vil blive gentaget til sommer, så no-
ter den 25. juni.  
Restauranten: Ved årsskiftet fik vi en ny restauratør her 
i huset. Det var en dårlig start, da restauranten var luk-
ket til langt hen i foråret p.g.a. corona og da der først 
blev åbnet igen var det med en masse begrænsninger. 
Desværre havde Michael ikke helt samme opfattelse 
som medlemmerne af hvad vi som golfspiller ønsker i 
en golfrestaurant. Det resulterede derfor i en del klager 
til bestyrelsen og ledelsen. 
Slutningen er blevet, at Michael stopper her i Ho. 
Hvad skal der så ske nu, jo der er en gruppe golfspillere 
der i samarbejde med baneejer vil prøve at drive restau-
ranten. Det vil de selv fortælle om lidt senere i dag. 
Vi vil håbe, at I alle vil bakke op omkring dette nye tiltag 
så vi kan få en succes her i Blåvandshuks bedst beliggen-
de restaurant. 
Baneudvalget har haft et møde med vores dygtige 
greenkeepere som godt i gang med at dræne banen ved 
hul 1 – 2 og 4/5 På hul 5 bliver der lavet en sti frem forbi 
teestederne så vi ikke længere skal hoppe fra tue til tue 
når det har regnet. Herudover er det foreslået at lave 
følgende ændringer: Beskyttelsesnet ved dametee på 
hul 8 og 12 
Overgangene ved vandløb ændres til sti med stenmel 
overalt 
Hul 13 og 16: Forlængelse af stierne 10 - 15 meter med 
stenmel. 
Hul 13: Rydning af små fyr på højre sider fra teestedet. 
Hul 17: Gå-planke over til skoven (eller en kort rørfø-
ring). 
Hul 3: Ændring af lunden til en fairway bunker overve-

jes. 
Hul 4: en fairwaybunker, foran højen med 150 m mær-
ket. 
Beskæring/opstamning/fældning af enkelte træer. 
Hul 12, venstre side. Hul 16, højre side. 
Hul 13: Det foreslås at forsyne rebet langs greenen med 
en karabinhage for hvert fag for at øge spille/droppe 
mulighederne. Green på hul 6: Der ønskes en lokalregel 
om at der skal droppes helt fri af green og forgreen ved 
skævt udslag fra hul 4. Flagstænger på par 3 hullerne 
bør være med indbyggede cm mål. 
Golf simulator: Som nogle af Jer sikkert allerede har be-
mærket er golfcentret i gang med at bygge et rum til en 
golfsimulator i bygningen ud mod udslagsbanen. 
I rummet vil der blive opstillet borde så gæsterne kan 
sidde og hygge sig under spillet. Hvis der er plads vil der 
også blive opstillet nogle bagskabe da der er venteliste 
på dem. Peter vil komme med forslag til forskellige afta-
ler omkring priserne på simulatoren, måske sæson eller 
10 turs kort, men det hører vi nærmere om. 
Til sidst vil jeg sige tak til Jer alle for den opbakning vi 
får i bestyrelsen og Jeres hjælp på banen i løbet af året, 
det er der altid brug for. Vi vil gerne hvis vi kunne få 
medlemmerne involveret i bestyrelsens opgaver så vi på 
den måde kan få løst flere opgaver. Ikke mindst vil jeg 
gerne sige tak til dig Carl Christian Deichgräber, vi er 
utrolig glade for at du stadig vil revidere vores regnskab 
og være behjælpelig når der er brug for det. 
Tak alle sammen.  

 



Så gik der endnu en dejlig sæson for Ladies, selv-
om det har været den meste mærkelige sæson, 
som jeg har været med til. Og det er alt sammen 
pga. vores nye fjende, som hedder Corona. Da 
sæsonen startede, var vi ramt af et forsamlings-
forbud og der måtte ikke være klubber i klubben 
som spillede. Så vi startede ud med at spille nog-
le private runder. Henne meldte afbud til vores 
venskabs match pga. Corona. Vi flyttede datoen 
for vores udflugt til Holsted og den blev gennem-
ført senere i et pragtfuld vejr, (golfresultaterne 
var meget blandet) og vi sluttede aften af med 
fællesspisning ved borde og bænkene udenfor. 

Weekendturen til Sluk Efter Kro blev heldigvis ik-
ke aflyst, men vi fik da lige en ekstra restriktion 
dagen før vi skulle afsted. Nemlig mundbind og 
tidlig lukning (kl. 22). Igen var vi heldige med vej-
ret, sommer temperatur trods vi var i midten af 
september. Vi spillede på Haderslev golfbane, 
som var i rigtig flot stand. Derefter kørte vi til 
kroen, hvor vi skulle spise tidligt, men fik da lige 
tid til et enkelt glas vin sammen inden. Vi fik et 
lokale for os selv, så vi rigtig kunne udfolde os 
(kendte de os?). Efter noget rigtig dejlig mad, fik 
vi delt præmierne ud for dagens golfrunde. Præ-
mierne var sponseret af Hos Pigerne (Britta) og 
Blåvandshuk Golfshop (Adam), derefter var der 
kamp om de medbragte pakker, som vi raflede 
om. Da klokken nærmede sig 22, tog vi et par fla-
sker vin under armen og fortsatte festen på et 
værelse. Så endnu en super god weekendtur 
med de skønne Ladies. 

 

Efter vi havde afsluttet sæsonen for i år, så havde 
vi lige en rigtig hyggelig aften inde hos Britta (Hos 
Pigerne) hvor der blev fremvist tøj i lange baner 
og vi var da nogle som blev fristet til lidt tøjkøb. 

Fremmødet har været ok i forhold til de antal 
medlemmer som vi er, vi er pt. 13 medlemmer. 
Så skulle der være nogen (max handicap 46) som 
skulle have lyst til at spille med os, så er der rige-
lig af plads og vi vil glæde os til at se dig/jer. Vi 
spiller hver tirsdag (mødetid kl. 16.15), vi starter 
op igen d. 6. april. 

Til sidst en stor tak til alle for endnu en dejlig sæ-
son. Det er en fornøjelse at komme ud til Blå-
vandshuk, da man altid bliver mødt med et smil 
og en hilsen. 

Rita Clausen 

 

Ladies 



 

Skovtroldene nåede lige en ekstra opgave med at plante 
en masse bøg i det store bed foran restauranten inden 
julefreden sænker sig. 

Det betyder så også at der bliver noget for os at passe 
næste år når de forhåbentlig vokser sig store og flotte.  

Hvis der er nogen af jer der har lyst og mod på at være 
skovtrold næste år må i gerne snakke med  

Overtroldene, Djohn eller Kaj. Vi mødes hver anden tirs-
dag i sommersæsonen kl. ni til fordeling af opgaver og 
slutter omkring kl. tolv.  

 

Skovtroldene 

 

 

 

 

 

Skovtroldene 

Dette flotte stykke arbejde har skovtroldene lavet. De har ligeledes lavet mange andre ting på og ved banen . 
De fortjener den største ros.  



Hermed en status over sæsonen, som startede 
mandag den 15.06.2020. Sæsonen blev forkor-
tet med 8 mandage på grund af coronavirus. Al-
le nød lsyneladende at komme i gang med 
mandagsgolfen igen og mødte talstærkt op i 
den resterende del af sæsonen. Medlemstallet 
endte på 32 medlemmer, det var meget glæde-
ligt, når man tænker på, at Inge og Arne Heide 
var dem,  der var samlingspunktet, siden man-
dagsgolfen startede, men de valgte at gå på 
”golfpension”. Så spilleglæden og fællesskabet 
om mandagen er vig ge tanker at have med i 
bagagen, når sæsonen slu er.  

Sæsonen slu ede som al d med fællesspisning 
i golfrestauranten, og alle var enige om, at den 
kommende sæson i 2021 starter med et  

medlemskab på 150 kr., og ikke 50 kr. som det  

 

 

oprindelige.  Dermed bor alder betalingen af 
de 10 kr. hver mandag. Klubber i klubbens 
hjemmeside er re et l med den nye bestem-
melse. 

Et glædeligt på gensyn mandag den 12.04.2021 
kl. 09.15.  

 

Mogens og Birthe Kris ansen 

Mandagsgolf 9 huller 





Vi går ved nytår over til et nyt handicapsystem (WHS), 
som I sikkert har læst og hørt en del om. Herfra skal der 
stadig lyde en opfordring til at gå ind på Golfbox og læse 
de artikler, der står der. Følg også de links, der er i disse 
oplysninger. 

Men det nye system påvirker os alle. Vores HCP bliver på 
den ene eller anden måde reguleret, og for de fleste vil 
der den 1. januar stå et højere tal.  

Med det nye system fjernes den ”stopklods” der hidtil 
har været, når vi nåede til HCP 36. Så skete der ikke  

mere med mindre, der blev foretaget en manuel regule-
ring efter aftale med handicapudvalget. ”Stopklodsen” 
når vi så først, når/hvis vi når til HCP 54, der bliver øver-
ste højeste HCP. 

Hidtil har det også været sådan, at hvis du lavede 31/32 
point med dit nuværende HCP blev du ikke reguleret. 
Det nye system bruger et andet princip, hvor man ser på 
de bedste 8 scores blandt de seneste 20 indberettede 
scores. Vores handicap vil derfor ikke hoppe op og  

ned på samme måde, som vi har været vant til. Hvis vi 
lavede en ”superrunde” med mange point, kunne det 
påvirke vores mulighed for at høste tilfredsstillende  

point i lang tid efterfølgende. Hvis man ikke har indbe-
rettet 20 scorekort foretages beregningen efter andre 
principper, som er beskrevet via nedenstående link – 
men systemet (Læs:Golfbox) klarer beregningerne for os. 

HCP 72 forsvinder med det nye system. Vi har en del 
medlemmer der ligger mellem 55 og 72. De vil opleve at 
skulle spille efter HCP 54 efter nytår, hvilket kan gøre det 
endnu sværere, at få et lavere HCP. Det bliver muligt i 
turneringer et tildele et højere HCP end 54 for disse  

spillere, der så derigennem har chancen for at komme 
ned.  

 Det er derfor VIGTIGT, at indberette så ofte det er mu-
ligt. Grænsen for antal indberetninger pr. uge er nær-
mest uendelig, så bare klø på. 

 

 

 

 

Læs også afsnittet i et af golfbladene med spørgsmål og 
svar. 

Kopier nedenstående link ind i søgefeltet: 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/overgang-til-nyt-
handicapsystem-spillere-med-mere-end-handicap-54 
 
 https://www.danskgolfunion.dk/manualer/
handicapsystemet?v=2021&l=da 
 

Handicapsystem pr. 1. januar 2021. (WHS)  





Værdibevis til begynderundervisning foråret 2021. 

I lighed med sidste år vil du som medlem af Blåvandshuk 
golfklub kunne hente et VÆRDIBEVIS, som giver adgang 
til gratis at deltage i forårets begynderundervisning. Så 
hvis du kender én eller måske flere, som du mener har 
lyst til at begynde på at spille golf, så henvend dig til 
klubben, hvor du så vil få udleveret værdibeviset  

evt. flere. 

Begynderudvalget  

 

Hjorteklubben 
Klubbens formål: 

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

 

 

NYBEGYNDERE 2021  



Klubmatch – Golfcentret og  
Novasol. 
Søndag d. 23. august blev der afholdt klubmatch hvor 
Golfcenteret og Novasol var sponsor. Matchen blev 
afholdt som en fourball parmatch og resultatet blev. 

  
T1 Henrik Normann Thomsen / Allan Sørensen 

T2 Henning Terp-Petersen / Finn Max Nielsen 

T2 Inge Lise Jensen / Adam Huang 

 
Feriekompagniget – Match d. 4. oktober. 
Den 4. oktober blev der afholdt match hvor Feriekom-
pagniet var sponsor. Der blev igen spiller parmatch, og 
resultatet blev: 

1 Glenn Conradsen / Kenneth Lyckhage  

2 Ejvind Christensen / Ina Christensen  

T3 Karsten Skjøtt / Michael Niemann Mortensen
  

 
Tillykke til vinde 

 

rne og for sponsoratet. 

 
 

 
Klubmesterskab 2020 
Der er fundet Årsmestre i hulspil, og de er: 

A-Rækken – Bo Werenberg 

B-Rækken – Rasmus Klitaa Bertelsen 

C-Rækken – Kirsten Kaltoft. 

 

Puma – Match d. 14. Juni. 
Søndag d. 14 Juni blev der afholdt klubmatch hvor  

PUMA var sponsor.  

Vinder I A-rækken Annemarie Andersen 

Vinder i B-rækken Elly Thomsen 

Vinder i C-rækken Monti Birkelund 

 

Menu – Match d. 28. Juni. 
Søndag d. 28 Juni blev der afholdt klubmatch hvor  

Menu var sponsor.  

Vinder I A-rækken Ejvind Christensen 

Vinder i B-rækken Klaus Osterhof 

Vinder i C-rækken Lennart Thomsen 

Resultater af seneste matcher 



Den 11. september 2020  

Der var store problemer i år p.g.a.  Covid19 – men det er 
der nok ingen der er i tvivl om. Spørgsmålet var, om vi 
kunne afholde arrangementet – det ville jo være en 
skam, hvis vi også skulle aflyse denne gode dag, som 
mange tidligere arrangementer er blevet i år.  

Ved at undersøge sagen ved Covis19 hotline, fandt vi 
frem til, at vi måtte afholde det som et siddende arran-
gement, blot der var min. 2 kvm pr person.  

Det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre i restauranten, 
så derfor blev vi tvunget til at få et telt der var stor nok. 
Michael Pedersen i restauranten lejede så et telt, da han 
samme weekend havde 3 konfirmationer og derfor hav-
de samme problem. Vi blev så enige om, at dele udgiften 
med ham.  

Men hvor skulle den så placeres, det nærmeste var jo på 
udslagsbanen, men med det skæve slag der af og til kom-
mer derfra, kunne der jo komme mange huller i det telt. 

Derfor blev det på hul 1 på engbanen, lidt langt væk men 
det bedst mulige.  

I der så det kunne jo kun være imponeret, flot bordop-
stilling med runde borde, dejlig lyst og god afstand. Ma-
den blev serveret ved bordene så alt var som det skulle 
være.  

33 hold og omkring 40 hjælpere/caddier så teltet blev 
fyldt med ca. 160 personer   

En fantastisk stemning, spillerne hyggede sig og vejret 
holdt sig på den gode side.  
Alt i alt en fantastisk dag. Arrangementet gav et mindre 
overskud end normalt, men bare det at vi kunne gen-
nemføre var fantastisk.  

 

VI håber alle I hjælpere og caddier igen er klar næste år, 
jeg ved spillerne stadig står i kø for at være med.  Tusind 
tak uden jer kunne det ikke lade sig gøre .  

 

Annie Lauridsen   

Company Day 



Da Ho-Pigerne og Onsdagsherrerne i januar 
holdt festlig nytårskur for at byde det nye golf-år 
velkommen, var der ingen, der havde en anelse 
om, at den virus, som en ung læge havde påpe-
get i Kina, skulle sprede sig og blive en pandemi 
med rædselsscenarier i mange lande. 

Banen lukkede, og vi savnede golfspillet og sam-
været. Så blev der åbnet for private runder, og 
jeg tror aldrig, Ho-Pigerne har vinket så meget på 
runderne, som når vi fik øje på hinanden. Adskil-
lige gange lød spørgsmålet til mig: ”Har du snart 
godt nyt?” Det kom der så langt om længe med 
besked om sæsonstart 10. juni ved bordet på hul 
10. 

37 Ho-Piger mødte op, og det var en rigtig rar fø-
lelse at kunne mødes igen, og dejligt at byde vel-
kommen til 5 nye Ho-Piger. Inden der igen helt 
uventet kom et forsamlingsloft på 10 i oktober, 
dukkede Ho-Pige nr. 46 op, og hun nåede at høre 
om månedsafslutningen i oktober og ”Store jule-
frokostdag”, inden det hele blev aflyst igen. Lige 
nu har jeg det sådan, at for enden af regnbuen 
venter ikke guldet, men normaliteten… og der 
var en fantastisk smuk regnbue på vej til Ho 
mandag d. 23.11. kl. 9.57, så måske det lykkes? 

Det har været træls at skulle sende mails med 
aflysninger og ændringer, MEN vi har på trods af 
alt kunnet spille golf på 20 af sæsonens 31 ons-
dage. Der har været et fint fremmøde på næsten 
30 i snit, og det siger bestyrelsen tak for. 

”Andet spil” blev kun til Mexican Scramble, men 
forskellige former for holdspil vil også næste sæ-
son indgå som ”Andet spil”. Venskabsmatchen 

med Henne Ladies blev aflyst, det samme blev 
Ho-Pigernes juleklip, som ellers plejer at være en 
hyggelig dag med match, frokost, pakkespil og 
juleklip til den fælles julefrokost. 

Plan B erstattede ”Store julefrokostdag”. Alle gik 
direkte til de tildelte starthuller, og sidste afgø-
rende match for årets resultater skulle spilles. 
Der var meget tæt opløb. På hul 13 ventede der 
en overraskelse i form af portvin og chokolade 
fra Anne Marie J. og Marianne B. --  På dette 
hul lykkedes det heller ikke i år at slå Elly Thom-
sens nærmest flag rekord på 0.39m. fra 2016.  

I forbindelse med den efterfølgende generalfor-
samling blev både dagens og årets resultater gi-
vet. Vinder med flest månedspoint blev Annema-
rie Andersen, og vinder med flest Stablefordpo-
int og dermed årets spiller blev Astrid Seefeldt, 
som fik overrakt Ho-Pigernes lille pokal. Under-
vejs blev navne på de heldige vindere af lodtræk-
ningspræmierne trukket op af hatten.  

Det var ikke et julepyntet klublokale, der danne-
de rammen for Ho-Pigernes 21. generalforsam-
ling. Normalt sidder vi tæt sammen, nyder vin, 
chips og Inga Kaas hjemmebagte kransekage. I år 
sad vi som i en biograf i restauranten, hvor Mari-
anne Kock dirigerede os gennem dagsordenen 
med ro og overblik, mens Kirsten Kaltoft griflede 
løs som referent. To jobs, som ikke mange har 
lyst til at varetage. ”Filmen”, der blev afspillet af 
bestyrelsen, var uden dramatik. Ingen faldt i 
søvn under formandens beretning. Regnskabet 
blev godkendt, og kontingentet er stadig 250 kr. i 
2021. Der blev redegjort for det nye handicapsy-
stem, og alle fik en kort oversigt. Der var ikke 
indkommet forslag fra medlemmerne. blev gen-

Ho pigerne 



Betty Ø. blev genvalgt til bestyrelsen og Birgit R. 
genvalgt som suppleant. Under evt. blev der gen-
nemgået et par udbredte misforståelser efter de 
nye reglers indførelse. Oversigt vil blive sat op på 
Ho-Pigernes opslagstavle.  

Bestyrelsen var efterfølgende vært ved et let 
måltid – og i den forbindelse skal det nævnes, at  

 

der pga. Covid-19 restriktioner og traktementet 
undtagelsesvis havde været tilmelding med 
deadline 18.11. til generalforsamlingen.  

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Ho-
Pigerne, fordi de har skabt en klub i klubben, 
som er helt speciel – dejligt nede på jorden – 
med humor og ikke mindst øje for hinanden.  

TAK for sæson 2020 til alle… Dorit Buch-Larsen 

PS. Onsdagsklubbernes fælles aktiviteter er be-
skrevet i et andet indlæg. 

Ho pigerne 



Sæsonen 2020 er forbi og året ved at gå på hæld. Det er 
tid at skifte de korte bukser ud med nissehue og vinter-
tøj.  

 

Vintergolf fik en pludselig ende da COVID19 kom til Dan-
mark. Alt golf og andre aktiviteter blev lukket ned. Det 
var en hård tid for alle os golfelskere, som ikke kunne 
dække os ind under hjemmearbejde og lign. Hvad skulle 
vi nu få tiden til at gå med? Stort set alle baner var lukket 
fra marts og indtil midten af juni i (næsten) hele Dan-
mark. Vi fulgte klubbens og DGU’s anbefalinger og holdt 
pause, indtil spillet igen blev frigivet. Når ingen er blevet 
smittet i løbet af sæsonen, må det være fordi vi har for-
stået at omgås hinanden både på og uden for banen i 
respekt for den smittefare, som hele tiden er en risiko, 
når vi er mange sammen. Stor ros til os alle for at passe 
på. 

 

I modsætning til sidste år kan vi se tilbage på en sæson 
med mange solskinstimer, hvor regntøjet overvejende 
har ligget i tasken. Den væde, vi har fået i løbet af sæso-
nen, kan vi glæde os over, hovedsageligt er faldet på 
tidspunkter, hvor onsdagsherrerne ikke har haft spilletid. 
Til gengæld har den været til stor gavn for banen, som 
aldrig har stået flottere end den gør lige nu.  

Sæsonens flotte vejr har da også fået Onsdagsherrerne 
til at finde golfskoene frem for at deltage i de ugentlige 
matcher. 31 onsdage blev der stillet til rådighed med del-
tagelse af ca. 500 Onsdagsherrer. Særligt bemærkelses-
værdig var onsdag 22 juli, hvor vi prøvede Mogens Jen-
sens koncept med Ryder Cup af. Det blev en stor succes, 

som jeg tænker, vi vil gøre til en tradition. I år blev 
”cup’en” vundet af de ”unge”, dvs. dem under 73 år, 
som alle blev belønnet med en indgraveret medalje og 
en flaske vin. 

Alle matcher – incl. hul 19 - er spillet i – som skrevet står 
i vedtægterne – i godt ”socialt samvær ” og i en konkur-
rencesituation. Det gælder både de ugentlige matcher, 
samt de fællesmatcher vi har sammen med Ho-pigerne. 

130 flasker vin og 150 store glas øl er blevet fordelt. Igen 
i år må vi konstatere at vinen ikke er blevet fordelt helt 
ligeligt, da nogen igen har formået at præstere flot spil 
gang efter gang. Derfor er der også grund til en stor tak 
til H.P. (sammen med Marianne) for de flasker vin, han i 
årets løb har sponseret til lodtrækning blandt ”ikke vin-
derne”. Samt boldpræmier for ”nærmest flag”.  

 

Tak for sangen og til de glade givere, som indimellem har 
løftet stemningen i ”gården”, som vi måtte flytte ud i på 
grund af corona’en. 

 

Når vi nu har fået lagt sommertøjet ind på hylderne, og 
fundet noget mere varmt frem, så starter vintersæsonen 
fra 04. november med mødetid kl. 09:45 og udslag kl 
10:00. Indtil videre må vi dog spille lidt mere 
”uorganiseret”, indtil corona restriktionerne åbner op for 
mere koordineret spil igen,  

Onsdagsherrerne 



 

 

Forholdene omkring restauranten er i skrivende stund 
uafklarede, så måske vi må imødese det kolde gys ude i 
gården, da der ikke er noget der tyder på at coronaen 
slipper sit tag foreløbig. Kan vi benytte restaurantens 
varme lokaler - så får de ”skyldige” en kæmpe julekram-
mer herfra - med mundbind forstås12. 

 

Sidste aktivitet i år skulle have været ”store julefrokost-
dag” den 25. november. De seneste Covid-19 restriktio-
ner forpurrede imidlertid dette.  I stedet besluttede vi – 
Ho-pigerne og Onsdagsherrerne - at droppe den fælles 
match og julefrokosten og i stedet gennemføre egne ar-
rangementer. Efter en corona-korrekt afvikling af årets 
sidste match, blev den efterfølgende generalforsamling 
afviklet i god ro og orden, afsluttende med en bid mad 
sponseret af klubben. 

Der skete en mindre justering af bestyrelsen, hvor Frans 
Østergaard blev genvalgt, medens Henning Terp blev er-
stattet af Mogens Jensen. 

Der blev vedtaget en enkelt justering af vedtægterne, 
hvor handikappet for medlemskab i Onsdagsherrerne, 
som følge af de nye handikapregler fra 2021, blev juste-
ret således, at man fremover skal dokumentere, at man 
kan spille op til handikappet på 54. Ændringen kan ses på 
hjemmesiden. 

Før og efter spisningen blev præmierne for dagens og 
årets resultater fordelt. Det blev Ejvind Christensen, der 
løb med pokalen som årets spiller. Stort til lykke til 
Ejvind. 

 

Nytårsparolen holdes den 6. januar kl. 10:45 

 

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak for i år, med et 
på gensyn den 7. april 2021  

 

Henning Terp 

 



 

Fælles for Ho-pigerne og Onsdagsherrerne har der i løbet 
af 2020 været 5 månedsafslutninger, hvoraf 2 blev spillet 
på følgende udebaner: Dejbjerg med 58, Lillebælt 
Golfklub (Middelfart) med 60 deltagere. 

De to bestyrelser er enige om at fastholde, at 3 måneds-
afslutninger fortsat spilles på udebane i 2021. 

Det er altid en festdag og særdeles hyggeligt, når de to 
klubber spiller og spiser sammen, hvilket tydeligt frem-
går af den fine tilslutning til disse fællesmatcher. På 
hjemmebane den 26 august deltog således 74 spillere. 

En stor tak til Marianne Falbe og H.P. Andersen for spon-
sorpræmierne til nærmest hul på alle par 3 huller og 1 fl. 
lodtrækningsvin til begge klubber ved månedsafslutnin-
gerne. Det er blevet meget værdsat. Allerede nu ved vi, 
at sponsoratet fortsætter i 2021. Stor tak for det. 

Midt på sommeren, 30.-31. august blev der arrangeret 
en fælles sommerudflugt til Slukefter kro med spil på to 
baner, nemlig Royal Oak (Gram) og Haderslev. Der var 
oprindeligt 37 tilmeldte, som i sidste øjeblik blev reduce-
ret til 36. Flot tilslutning. Arrangementet på Slukefter 
Kro, betjening og service var særdeles fin, det samme 
med Royal Oak og Haderslev. Aftenunderholdningen 
stod ”vin ad libitum” for, og det blev efter sigende ret så 
muntert og dermed blev festmiddagen rigtig festlig. Spil-
lemæssigt var der lagt op til en match over to dage med 
ét samlet resultat. En stor tak til dem, der velvilligt spon-
serede præmier til denne tur, og som gjorde, at de flotte 
resultater blev rimeligt belønnet. 

Der er allerede nu udsigt til en ny sommerudflugt, idet 
medlemmer af Onsdagsherrerne har givet tilsagn om at 
stå for et nyt arrangement til næste år. 

De to bestyrelser holdt en solrig dag i juli deres traditio-
nelle udflugt, som blev spillet på banen i HO med efter-
følgende udflugt til Filsø med medbragt madkurv og go-
de grin over både det ene og det andet. En god dag hvor 
der var plads til mild gensidig mobning… 

 

”Store julefrokostdag” d. 25. November røg ”out of 
bounds”. Stramning af Covid-19 restriktionerne umulig-
gjorde en fælles match og den efterfølgende julefrokost. 
I stedet spillede hver af klubberne en egen match med 
efterfølgende generalforsamling.  

Efter generalforsamlingen var klubberne vært ved et lille 
traktement. 

Der skal sidst men ikke mindst lyde en stor tak til green-
keeperne for nogle fantastiske baner, Adam for altid at 
være til stede og særdeles hjælpsom og Golf Caféens 
personale for sæson 2020.  

 

Inden sæsonstart den 7. april, afholdes der Nytårskur 
onsdag d. 6. januar med mødetid kl. 10:45, hvor der vil 
blive serveret boblevand og kransekage. Efter matchen 
vil der være æbleskiver og gløgg.  

Fra de to bestyrelser skal der til alle lyde en rigtig glæde-
lig jul og et godt nytår med tak for sæsonen 2020. 

 

På de to formænds vegne 

Henning Terp      

 

Fælles for Ho-pigerne og Onsdagsherrerne  



 

 

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 41 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 

 

Mandagsgolf - 9 huller 

Mandage kl. 09:15 

Mogens og Birthe Kristiansen 

42 51 23 27 og 51 76 83 53 

torplund1@gmail.com 

Klubber i klubben 




