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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
Kære golf spillere
Nu er foråret endelig her, det er stadig lidt koldt,
men bare vi er godt påklædt kan vi fint spille golf.
Den nye golfsæson står for døren, banen er gjort
klar og alle vi golfspillere glæder os. Samtidig
krydser vi fingre for, at vi snart igen kan få normale
forhold så vi kan hygge os på 19. hul med lidt til
ganen.
Vores bane har været godt besøgt i vinter og herfra
skal der lyde store roser til spillerne. Hvis vi ser bort
fra de spor vores vogne laver ved teestederne har
alle været godt til at tee op så der kun er ganske få
tørf der er slået op. Det mange glemmer er, at se
efter det nedslagsmærke deres bold har lavet på
green! Her kan vi godt blive bedre så derfor
opfordres I alle til, at minde hinanden på at se efter.
Hvis vi alle rettede to – tre mærker op ville greens
virkelig se bedre ud!
Vores bane blev i vinter også anvendt af mange til
langrends skiløb. Det var helt fantastisk – vi var
nogle der var ude 10 dage i træk i det flotteste
solskinsvejr med gode frostgrader. Banen fik af
INTERSURF, Varde og HVIDBJERG STRAND Camping
& Resort sponseret en spormaskine, men desværre
var der for lidt sne til at den kunne bruges. Men nu
har vi den og så bedre held næste vinter. Det kan
varm anbefales.
Her i bladet er der indsat vores aktivitetskalender
for sommeren og vi håber på en fantastisk
opbakning til vores matcher. Samtidig opfordres alle
til at støtte vores sponsorer der hvert år er villige til
at støtte op om klubben med matcher og annoncer.
I restauranten har vi fået en ny restauratør Jørn
Bossen Simonsen, som klubben vil ønske
velkommen, håber vi vil få en betjening som alle
golfspillere vil være glade for!
Vi har haft et møde med Jørn og oplyst om hvad vi
som golfspiller sætter pris på af tilbud i restauranten

og det håber vi på vil lykkedes til alles tilfredshed.
Jørn er uddannet kok og tjener, så der er ingen tvivl
om at han kan lave god mad.
De af jer der har ølkort fra sidste sæson skal
henvende jer i restauranten eller til Adam. Her vil I
så skulle aflevere jeres gamle ølkort og få udleveret
et nyt. Baneselskabet vil så afregne med Jørn så I
ikke blive snydt for de ubrugte kort. Stor tak til Jan
og Peter for denne positive behandling af vore
medlemmer. Det er trods alt ikke banen der har
modtaget betalingen for kortene!
Priser og oplysning om de nye kort kan ses her i
bladet!
I år vil vi, som noget nyt, tilbyde vores medlemmer
fællestræning i hold af 4 – 6 personer, hvor vi vil
blive trænet 6 x 1 time. Vi håber rigtig mange vil
bakke op om træningen og vi vil prøve at sætte
holdene sammen efter handicap så deltagerne er på
samme niveau.
På grund af det nye handicap system er det højeste
handicap sat ned fra 72 til 54 og dette vil betyde
meget for de medlemmer der er sat ned. Derfor
tilmeld Jer træningsforløbet som kan hjælpe jer
meget.
Fredag den 26.marts havde vi oprydnings dag i
golfklubben, og rigtig mange mødte op.
Et fantastisk flot arbejde blev klaret - både på banen,
i klubhuset, rundt om huset, i bagrummet,
toiletvognen, forårs blomster blev plantet.
Jeg tror der var mange der var ‘godt brugte’ da de
kom hjem. Tusind tak, nu kan vi alle nyde en flot
bane!

Vi vil ønske alle en dejlig golfsæson og lad os krydse
fingre for stor opbakning til arrangementerne og på
godt golfvejr.
Annie Lauridsen

Aktivitetskalender 2021
dato

aktivitet

ansvarlig

Fredag d. 26. marts

Oprydningsdag

Ingen match

Torsdag d. 8. april

Opstart med begyndere

Begynderudvalget

Søndag d. 25. april

Golfens dag - "Vennematch"

Begynderudvalget

Lørdag d. 8. maj

Klubmatch- PUMA

Annie, Tage

Mandag d. 24. maj

Pinsematch-MENY

Tage, Hans Jørn

Onsdag d. 2. juni

Team Esbjerg

Golfcentret

Lørdag d. 19. juni

Race to Thailand

Golfcentret

Onsdag d. 23. juni

Sankt Hans arrangement

Flemming K, Karsten, Annie

Lørdag d. 26. juni

Maraton Golf

Golfcentret

Lørdag d. 14. august

Klubmesterskab

Niels, Karsten

Søndag d. 15. august

Klubmesterskab

Niels, Karsten

Søndag d. 22. august

Klubmatch - Esmark Feriehuse

Tage, Niels

Søndag d. 5. september

Klubmatch -McDonalds

Annie, Kirsten

Fredag d. 10. september

Company day

Annie, Bestyrelsen

Lørdag d.25. september

Sponsor-og hjælperdag/Golfcentret

Bestyrelsen

Lørdag d. 2. oktober

Klubmatch -Feriekompagniet

Hans Jørn, Kim

Lørdag d. 27. november

Generalforsamling + julematch

Flemming K, Hans Jørn

Træning
•

Et godt tilbud til dig, der ønsker at
forbedre og vedligeholde sit golfspil.
Tilbud til af Blåvandshuk golfklubs og
Skovklubbens medlemmer.
Vores PGA Pro-træner Arne Tinning underviser
alle, ung som gammel, øvet som nybegynder i at
styrke og forbedre deres golfspil.

•
•
•
•

•
•

Træneren udbyder træningsforløb til spillere, der
ønsker at holde spillet ved lige henover sæsonen.
Træningsforløbene strækker sig over flere uger, og
formålet er at arbejde langsigtet med den enkelte
spillers teknik, så alle får optimale betingelser for
at forbedre deres golfsving.
Disse faste træninger er optimale for dig, der
ønsker at give dig selv nye og gode muligheder for
at udvikle din teknik og din generelle viden om
golfsvinget.
Træningen overholder de gældende coronarestriktioner.

Træning af 1 times varighed på hold med
min. 4 deltagere.
Start uge: 15.
Pris: kr. 500,00. For 6 timers træning for
medlemmer af Blåvandshuk Golfklub *)
Pris: kr. 650,00. For 6 timers træning for
medlemmer af Skovklubben
*)Træningen er incl den gratis lektion
medlemmer af Blåvandshuk Golfklub får
hvert år.
Der oprettes ikke hold på mindre end fire
deltagere
Hvis du ønsker yderligere træning mod
egenbetaling, kan det aftales med Arne
Tinning.

Aktuelle tider:
•
•
•
•
•

Tirsdag formiddag
kl. 10.00-12.00.
Onsdage eftermiddag kl. 16.00-18.00.
Lørdag eftermiddag
kl. 14,00-16.00.
Første træningsdag: Tirsdag den 13. april.
Telefon Arne Tinning: 75
116151/22835143.

Bindende tilmelding til sekretariatet på mail:
sekretariat@blaagolf.dk eller telefon 40985003
senest mandag den 12. april.

6-ugers forløb:
I april måned udbydes et 6-ugers træningsforløb.
Her får man 1 times ugentlig træning på små hold.
Der bliver undervist i følgende discipliner: langt
spil, indspil og bunker, putting og fladt indspil.
Muligvis spil på et par huller eller tre ligesom, der
vil være mulighed for at følge op på eventuelle
problemer, der har vist sig i forløbet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Blåvandshuk Golfklub.

Ejvind Christensen 96-456 lavede en Hole In One
søndag den 17/1. Stort tillykke og tak til hul
sponsor Vrøgum Auto og Whisky sponsor MenyBlåvand

Nyt fra Banen
Ny restauratør
Vi er meget glade for at kunne byde Jørn Bossen Simonsen velkommen ombord. Jørn er rutineret kok og forpagter, som har et meget
langt cv med i bagagen. Jørn er vokset i branchen, da hans forældre
har drevet de store spisesteder i Ålborg og Jørn har blandt andet
skabt og drevet et meget anerkendt spisested på Færøerne i mange år. Han har også været engageret i et meget omtalt mad udviklingsprojekter i Boliva, hvor gadebørn drev en restaurant under
kyndig vejledning. Jørn er også med på ”vikingebølgen” indenfor
mad, hvilket tydelig ses i hans lille skæg og er desuden en stor tilhænger at det danske køkken.
Fra golfcentret glæder vi os også over, at Jørn har valgt at bosætte
sig i området samt håber vi meget at tingene lykkes, trods meget
store udfordringer med corona`en. Det er en meget stor udfordring at drive cafe og restaurant under disse forhold. Vi glæder os
til ”hverdagen” og komme endelig forbi Jørn og sig hej!

emærk også facebooksiden Blåvandshuk Golfklub – spiller til spiller,
som er god til interne beskeder. Eksempelvis, hvis man mangler en
makker til at gå en runde med.

Fodboldgolf udvider
Fodboldgolf er blevet en kæmpesucces med + 10.000 besøgende i
2020 og det er fortsat her ind i 2021 med meget stærk stigende
besøgsantal. Vi sætter nu en ny aktivitet i gang, som vi også ansøgte om ved etablering – nemlig discgolf. Spillet spilles med en frisbee og hen mod en specialkurv på hver bane, som der er 12 af. Vi
forventer at åbne d. 1. juni 2021.

Naturkoncert gentages
I 2020 havde vi en juni aften en fantastisk naturkoncert i Ho med
den dygtige trio Kirstine Bonde. Per Sønderby samt Karl Gade og
heldigvis også med deltagere fra golfklubben. Denne aften fortjener en gentagelse og det gør vi d. 25. juni 2021 og vi håber at endKarporten - simulatorgolf
nu flere vil deltage, så det gode social klubliv får endnu et løft. I kan
Vi har længe været udfordret på antallet af bagskabe og det har vi
læse meget mere på nedenstående link og der er allerede solgt en
fået forøget kraftigt. Samtidigt har vi fået etableret en simulator
del billetter til medlemmer. Besøg www.outdoor360.dk/
golfanlæg, som vi naturligvis gerne have set i drift her i vintermåne- outdoorkoncert
derne og skabt endnu et hyggehjørne, hvor man kunne nyde en
Nyt fra greenkeeperne
runde trods regn og slud ude. Corona`en har også sat en stopper
Vi har hele vinteren igennem været i gang med mange tiltag. Vi har
for igangsættelsen, men vi håber snart at vi kan tænde for projek- fortsat linjen fra sidste år og arbejdet med klimaudfordringerne, så
toren og få det i brug. Velkommen til. Kontakt blot Adam for leje af vi sikrer at vand bliver led væk. Der er drænet og renset mange
bagskab.
meter. Dette arbejde er meget vigtigt i forhold til at vi altid kan
spille på sommergreens.
Udfordring på hul 2
Vi er blevet kontaktet en ejeren på ejendommen ved hul 2, som
desværre oplever at der kommer en del bolde på hans areal. Derfor
skal der lyde en opfordring til at udvise påpasselig ved udslag og
spil, så vi undgår uheld. Tak for jeres forståelse.

Hotel – lejlighedsprojekt
Projektet er i fortsat meget fornuftigt frem drift og vi ser ind i en
spændende fremtid for centret, som vil gøre flere ting muligt i vores løbende ønske om at skabe en bedre og bedre golfbane samt
rammerne omkring. 2021 bliver meget spændende på den front…
Sociale medier
De sociale medier findes naturligvis omkring Blåvandshuk Golf og vi
vil blot opfordre til at anvende og meget gerne tage billeder fra
jeres golfrunde og lægge dem op på:
Facebook: Blaavandshuk golf – center og klub
Instagram: Blåvandshuk Golf + Fodboldgolf

Vores maskinpark er udvidet kraftig med flere klippere, så vi er
godt garderet og kan sætte massiv ind, hvis behovet skulle opstå. Vi
har været på opkøb hos en anden golfbane som er blevet lukket og
fundet rigtigt godt udstyr – også masser af golfbag skabe.
Race to Thailand
Vi er kommet med på landsdækkende match serie Race To Thailand. Reserverer d. 19. juni 2021 og få en god oplevelse og hvis du/
i er helt skarpe ender i måske i Thailand.
Peter Nielsen
Housemanager - Blaavandshuk Golf &
Blaavandshuk FodboldGolf

Fra golfbane til skisportssted.
Pludselig i starten af februar, fik vi hård vinter i Danmark, efter
en længere mild og regnfuld periode.
Men nu væltede sneen ned og Blåvandshuk golfbane blev
forvandlet til store hvide arealer med et godt tykt lag sne.
Så var det slut med golf spillet, som vi har kunnet nyde, kun
med få restriktioner, så som: ingen biler og med at bolden
skulle tees op.
Nå, men hvad skulle vi så få tiden til at gå med. Annie og undertegnede fil ideen til at vi kunne bruge golfbanen til at løbe
på langrends ski. Jeg var så heldig at Annie lå inde med 2 par
ski og støvler. Det ene par, som jeg kunne låne, var meget
nostalgisk, ca. 25 år gamle, men hvad gør det, når man absolut ingen erfaring har med langrend.
Vi drog af sted første gang fredag d.5. februar, og det viste
sig at golfbanen var hel perfekt til skiløb. Og efter adskillige "
rejsegilder" gik det også nogenlunde for nybegynderen.
Vi nød turen meget, og var også heldige at få lidt solskin undervejs. Naturen på golfbanen viste sig fra den smukkeste
side, den nyfaldne sne glinsende i solen og det var i det hele
taget en god oplevelse.
Den oplevelse synes vi også andre skulle nyde godt af, så
efter et opslag på FB fra Annie, og ligeledes fra Peter, om at
skiløb var tilladt på banen, kom der virkelig aktivitet på golfbanen.
Allerede dagen efter, kunne vi se flere skiløbere på banen og
mange spor i sneen.
I skrivende stund, skal vi i dag ud for 4. gang, og det ser ud
som om det kan fortsætte et stykke tid endnu.
Kirsten Kaltoft.

højt. Vi har lidt forskellige arrangementer i løbet af sæsonen. Et par gange spiller vi andet spil, end det normale.
Spille en match med vores venskabsklub Henne, tager på
en udflugt med spil på anden bane og ikke mindst har vi en
weekendtur den 3. weekend i september.

Ladies
Hej Piger
Så er foråret på vej, og vi skal i gang med en ny sæson,
efter en lang vinter, hvor Coronaen stadigvæk giver udfordringer. Som det ser ud i øjeblikket, så kan vi godt starte
op, da vi i skrivende stund må være forsamlet max 25 til
udendørs aktivitet i idrætsklubber og det er vi langt fra (13
medlemmer i øjeblikket).

Den sidste tirsdag i måneden er der fællesspisning samt
overrækkelse af månedens præmier, der er desuden præmiere hver tirsdag.
Vi starter op tirsdag d. 6 april kl. 16.30, mødetid 16.15

Vi vil glæde os til at se alle gamle og forhåbentlig nogle nye Så kom frisk og håber at vi ses.
medlemmer i klubben. Alle er velkommen til at spille med, Golfhilsen fra
der kræves dog en max handicap på 43. Medlemskab koRita Clausen (formand)
ster 250 kr. for en sæson og 20 kr. pr. gang man spiller. Gæstespiller er også velkommen og betaler ligeledes 20 kr. pr. Blåvandshuk Ladies
gang og deltager også i præmierækken. Er du/i i tvivl om
det er noget for dig/jer, så kom og prøv kontakt evt. Rita
på tlf. 23414099 eller mail clausen.rita@gmail.com ved
Nordic Golf Circle
spørgsmål.
Vi er en lille klub i ”klubben” som alle elsker at spille golf,
men hvor et godt grin og det sociale sandelig også vægter

Husk vores nye aftale
Fritspilsordning for fuldtidsmedlemmer medlemmer af
Blåvandshuk Golfklub.
Som fuldtidsmedlem kan du spille gratis golf på følgende
golfbaner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Frederikshavn Golfklub
Birkemose Golf Club
Blåvandshuk Golfklub
Nordborg Golf Klub
Svendborg Golf Klub
Næstved Golf Klub
Værebro Golf Klub
Ree Golf Klub

Dog er der enkelte forbehold:
• Max 2 runder pr. bane i ugen.
• Aftalen er gældende fra 1. april til 31. oktober.
• Alle tider bestilles via Golfbox og skal bekræftes ved
ankomst.

Kaniner
Så er vi klar til endnu en sæson. Alle er velkomne
Vi mødes første gang kl 16.45 den 6. april 2021 og slår
ud kl 17.00. Husk 10 kr og printe scorekort
Formål med Kaninklubben:

•
•

•
•
•

at give kaniner/nybegyndere mulighed for at spille sig ned i
handicap sammen med golfspillere i samme handicap gruppe
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
at have et forum for 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

Vel mødt

Lars Niissen

Mandagsgolf 9 huller
Mandagsgolf - 9 huller
Forhåbentligt kommer mandagsholdet i gang mandag
den 12.04 kl. 09.30. Scorekort afleveres senest kl.
09.15. Håndteringen af scorekortene afhænger af situationen.
Som tidligere nævnt er kontingentet 150,00 kr. og betales ved sæsonstart . Som sædvanligt spilles der om et
par flasker vin. Gæstespillere er velkomne og betaler
10,00 kr. pr. gang, men kan ikke vinde vin.
På glædeligt gensyn Mogens og Birthe Kristiansen

WHS.
Nej det drejer sig ikke om gamle videofilm, som vi kendte fra en
gang i fortiden. Det drejer sig om det handicapsystem, som blev
indført 1. januar 2021 – World Handicap System.
Indtil dette blev indført, var der flere forskellige handicapsystemer i
verden, og derfor valgte man at indføre et ensartet system i hele
verden, så du uden videre kunne spille med en goldspiller fra et hvilket som helst land i verden.
Flere – langt de fleste – har oplevet at blive reguleret da det nye
system slog igennem. Langt de fleste har fået ekstra slag – enkelte
bliver stående, og få har fået frataget slag. Alt på baggrund af de
scorekort, der er blevet indberettet tidligere. Hvis der ikke har været
indberetninger nok i 2020, har beregningen kigget længere tilbage.
For at systemet kan virke fremover, er det tvingende nødvendigt, at
indberette hver gang man er ude at spille. Ikke kun når resultatet
”flasker sig”, for målet er, at man spiller efter det handicap, som
man kan spille op til. Med det nye vil man ikke opleve pludselig at
miste adskillige ekstra slag, fordi man har lavet fx 45 point. Det er en
stor fordel.
Yderligere tillader det nye system, at man kan indberette fra 9 spillede huller og opefter. Systemet beregner så selv point for manglende
spillede huller.
Derfor opfordres klub-i-klubberne til at sørge for, at scores minutiøst bliver indberettes – også 9-huls matcher. (NB. Bestyrelsen har
vedtaget, at alle 18-hulsmatcher i klubregi indberettes).

NYBEGYNDERE 2021
Vi starter med nybegynderhold den
Torsdag 8 april 2021. Nybegynderne vil mødes
hver tirsdag og torsdag indtil de har opnået de
nødvendige kvalifikationer i både spil/slag og regler. Byd som sædvanligt vore nye medlemmer velkommen i klubben.
Vi er jo som i alle ved ”Danmarks hyggeligste Golf
Klub” det skal nybegynderne og vide

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
Formand: Ina Christensen
mobil 20581610

DANMARKS VESTLIGSTE GOLFMARATHON
Lørdag, den 26. Juni 2021
Varde – Breinholtgaard – Blaavandshuk
Er du klar til en tre dobbelt udfordring
Turneringen spilles over 3 runder a 18 huller på én
og samme dag – på 3 forskellige baner
Turneringsform:
• Single dame og herre rækker

• Stableford
• Max hcp er 25/herre og 28/damer
• Spilles fra tee 56/49
• Vinder – højeste antal stableford point efter 3
runder
Reserver dagen og tilmelding til sekretariat@blaagolf.dk
eller tlf. 4098 5003

Sommer turnering
Blåvandshuk golfklubs sommerturnering i hulspil
I år sponsoreret af

TrendLeasing ApS, Jeppe Skovgaardsvej11, 6800 Varde
Vi gentager de års sommerturnering i hulspil, nu med en ny sponsor, som de foregående år spilles turneringen løbende hen over sommeren, der spilles i to rækker og spillerne aftaler selv hvornår der spilles og rapportere resultat tilbage til turnerings lederen.
Der spilles med fuldt handicap ( spillehcp ) , det betyder at der tildeles ekstra slag ud fra forskellen , efter banes handicap nøgle, eksempel : spiller A har 18 i spillehcp og spiller B her 24, det giver en forskel på 6 slag, det giver spiller
B 1 ekstra slag på de 6 sværeste huller.
Tilmelding og mere info kommer op i maj på opslagstavlen
Flemming Karris

Ho pigerne
Jeg længes efter, at birketræernes blade kommer til at
ligne små museører, inden træerne trækker i deres helt
grønne dragter og danner en smuk, lysegrøn væg i bevægelse på vejen til Ho lige inden Blåvand-krydset. Når det
sker, så er det forår med fuglesang og et væld af naturoplevelser på vores smukke golfbane – en kæmpe sidegevinst til det altid udfordrende golfspil. Ingen dage er
ens… og det er aldrig kedeligt.
I skrivende stund er vi 47 Ho-Piger, og i bestyrelsen håber vi at kunne fastholde dette antal og måske også
”lokke” nye Ho-Piger til. Man kan blive Ho-Pige med handicap 54, og kontingentet er 250 kr., som betales til Betty
Ø. ved sæsonstart. Der bliver givet en lille gratis øl ved
samtlige månedsafslutninger. Gæstespillere betaler 20
kr. pr. gang og indgår kun i præmierækken ved holdspil.
Hvis du ikke er Ho-Pige, men har lyst til at spille med, så
hold øje med Ho-pigernes opslagstavle i klublokalet
mht. besked om klubstart.

Coronaaflysninger. Men nu har Henne Ladies taget initiativ til, at Ho-Pigerne sammen med Blåvandshuk Ladies
igen skal mødes d. 29. juni i Henne for at dyste mod hinanden.
Ho-Pigernes juleklip – en super hyggelig dag – bliver torsdag d. 18. november forud for Generealforsamlingen og
”Store Julefrokostdag” d. 24. november.
En fælles udflugt med Onsdagsherrerne venter også i
sensommeren med spil på to baner og overnatning. Datoen er endnu ikke fastlagt., men Hans Hansen og Mogens Kristiansen er i fuld gang med at arrangere turen.
Også i år bidrager H.P. Andersen og Marianne Falbe med
sponsorgaver til vores månedsafslutninger. Det er herligt
at have boldpræmier til nærmest flag på samtlige par 3huller og en flaske lodtrækningsvin. Stor TAK for det!

De nye handicapregler giver mulighed for at indberette
runder på 9-18 huller. Dette bliver ikke aktuelt for HoSæsonstart onsdag d. 7. april nærmer sig, men hvordan Pigerne, da det er en 18 huls match, der spilles. Gennemføres de 18 huller ikke, bliver man noteret med No Reden bliver, det ved vi i Ho-Pigernes bestyrelse simpelt
hen ikke endnu. Forhåbentligt får vi mere at vide d. 23. turn. Scorekort skal altid afleveres. En kort oversigt med
de nye handicapregler hænger på opslagstavlen. Det blimarts, og vi krydser fingre for, at vi i det mindste kan
mødes op til 50 personer udendørs. Vi glæder os MEGET ver spændende at se, hvordan de nye handicaps kommer til at fungere, når scorekort igen kan indberettes til
til at byde jer og måske også nye medlemmer velkomGolfBox.
men til en ny sæson med enten en plan B eller plan C.
Plan A – hvor bare alt er normalt uden Coronaens faste At spille i Ho-Pigernes klub giver gode, sjove, hyggelige
greb – bliver desværre heller ikke aktuel i år.
oplevelser i forbindelse med golfspillet, og nu mangler
På opslagstavlen i klublokalet og på Ho-Pigernes hjemmeside kan I se datoer for månedsafslutninger og spil på
udebane, som i år bliver Vejen, Trehøje og Dejbjerg. Når
der spilles månedsafslutning, er det en fælles match med
holdspil sammen med Onsdagsherrerne. Sammen hedder vi Onsdagsklubberne, og de to bestyrelser arbejder
tæt sammen omkring det overordnede, men vi er to
selvstændige klubber, som det fremgår af de respektive
hjemmesider. ”Andet spil”, som spilles på den 4. onsdag i
måneder med 5 onsdage, bliver Mexican Scramble og
Foursome. Sankt Hans Aften falder i år på den 4. onsdag i
juni, hvor Ho-Pigerne har ”Andet spil” – men vi har i bestyrelsen besluttet at fastholde dagens Mexican Scramble på trods af Klubbens Sankt Hans arrangement med
den begrundelse, at adskillige Ho-Piger har andre traditioner for aftenen.
Vennematchen med Henne Ladies blev aflyst i 2019 pga.
vejret, og i 2020 blev det én af de mange

vi blot ”grønt lys” fra regeringen til rigtigt at komme i
gang.
På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en god påske og et
velkommen til en ny sæson.
Dorit Buch-Larsen

Onsdagsherrerne
I skrivende stund er det et år siden, Corona virkelig lagde sig hen over al aktivitet. Konsekvensen blev usikkerhed på, hvordan fremtiden ville
tegne sig. Mange spørgsmål meldte sig, - hvor
længe varer det, - hvor mange ændringer kommer der, - kan vi fortsætte med at spille golf, hvornår er pandemien overstået, o.s.v.

Golfbox, hvis man vil kende sit aktuelle handicap
efter hver runde. Alternativt må man lade sig
overraske, når scorekortet bliver udskrevet.

I perioden fra sæsonafslutningen og til nu har
det jo været nødvendigt at holde sig i de små
bobler. Der har altså ikke været afholdt fællesaktiviteter. Den traditionelle julefrokost med tilhørende match blev aflyst på grund af forsamlingsforbuddet. Samme skæbne fik ”Nytårskuren”,
Det har jo vist sig, at det blev langvarigt med ge- som jo ellers har potentiale til at blive en tilbagener, og det er jo slet ikke slut endnu her et år
vendende tradition.
efter, første bølge ramte os. Vi har stadig ikke
”Onsdagsherrerne” har et næsten ægteskabeligt
overblik over, hvad der sker. Nød lærer jo som
forhold til ”Ho Pigerne”. Vi spiller samtidig og har
bekendt nøgen kvinde at spinde, hvilket ikke be- en månedlig fællesmatch. Hvoraf tre matcher
tyder, vi skal lære at spinde, men det bliver nød- spilles på fremmed bane.
vendigt med nytænkning. Det er jo ellers ikke det
første, man overvejer som golfspiller. Dette gamle traditionelle spil har mange traditioner, som er
svære at ryste af sig. Nøden/de nye udfordringer
betyder nu, at vi skal vænne os til ændringer tilpasset de skiftende vilkår. Udgangspunktet er
dog, at vi får normale tilstande. Hvis det ikke
sker, kommer der justeringer i årsplanen. Årsplanen kan findes på klubbens hjemmeside under
”Klub i Klubben”. Her har Onsdagsherrerne et afsnit, hvor man også finder klubbens spilleregler,
og vedtægter.
Ud over de Corona bestemte regler vil 2021 være første sæson, hvor DGU’s nye regler for handicapregulering gælder. Det er jo spændende om
ønsket om, at vi alle får et mere retvisende handicap, går i opfyldelse. Personlig tror jeg, det bliver udmærket. Vi skal blot vænne os til, at det
bliver mere kompliceret selv at være opdateret
på det aktuelle Hcp. Man bliver nødt til at tjekke

Hvem er så disse ”Onsdagsherrer”?
Vi er en klub i klubben, hvor man kan melde sig ind og blive optage med ganske få
restriktioner.
Være mand.
Mindst 1 gang have spillet til handicap
54.
Være medlem af Blåvandshuk Golfklub
(fuldtid eller long distance).
Betale årligt kontingent på 300,-kr
(senest med udgangen af april).
Indmeldelse kan dog ske i løbet af hele
sæsonen.
På bestyrelsens vegne
Mogens Jensen

Golfens dag i Blåvandshuk
golfklub 2021.
Ta´ en ven (eller flere) med ud at spille på

Vigtig info fra Restaurant Bossen
Øl kort til sæson 2021

Golfens dag søndag den 25. april, hvor temaet atter er:
Golf er livslang kærlighed.
Vi markerer dagen ved at give dig mulighed for at tage
en ven (eller flere) med ud at spille golf. Kender du nogen, der ikke i forvejen er medlem af vores klub og ikke
har et golfkørekort, som kunne have lyst til at prøve golfspillet, så inviter dem med ud på golfbanen. I forbindelse
med arrangementet kan der udleveres et Værdibevis,
der giver adgang til at deltage i begynderundervisningen
i foråret 2021.*)

De gamle øl kort skal ombyttes inden 1. maj 2021

De nye øl kort kan anvendes hver dag indtil kl. 18, medmindre man
spiller klub i klubben med spisning efter spil.

De kan altså ikke anvendes hvis man går ud for at spise privat i restauranten!

Priser:
”lille øl kort” med 11 genstande kr. 250

I må alt efter behag og evner frit spille på par 3-banen
(Engen), Skovbanen eller 18-hullers
banen. Spil på 18-hulsbanen skal på dagen aftales med
et bestyrelsesmedlem, da der er tale om en spiller uden
spilleret. Blåvandshuk golfcenter stiller gratis udstyr til
rådighed for prøvespillerene - snak med Adam i Shoppen.
Tilmelding pr. mail: sekretariat@blaagolf.dk eller pr. telefon
4098 5003 senest fredag den 23. april kl. 12.
Vi glæder os til at se jer!
Blåvandshuk Golfklub og

Blåvandshuk Golfcenter

”stor øl kort” med 11 genstande kr. 350
(Jørn giver 1 genstand mere end tidligere, når der købes et øl kort)

1 kande øl koster 4 krydser på ”stor øl kort” og 6 krydser på ”lille øl
kort”

Klubber i klubben
Onsdags Herrerne
Onsdage kl. 09:00
Formand Mogens Jensen
tlf. 29715547,
mjporsevej@gmail.com

Ho Pigerne
Onsdage kl. 09:00
Dorit Buch-Larsen - Formand
22 42 48 20
doritbuchlarsen@gmail.com

LadieS
Tirsdage kl. 16:30
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. 09:30
Mogens og Birthe Kristiansen
42 51 23 27 og 51 76 83 53
torplund1@gmail.com

