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INFO NYT 2022-1 
BLÅVANDSHUK  GOLF KLUBl 

 

 

BLIV MEDLEM AF DANMARKS  HYGGELIGSTE  
GOLF KLUBl 

 

WWW.BLAAGOLF.DK 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ADRESSE 
      Søndertoften   29 

       6857 Blåvand 

 

        tlf.: 40985003 

 

http://www.blågolf.dk/


 Klub-Info 
 Formand. 
Annie Lauridsen  

Telefon 20 30 99 90 

annielauridsen2@gmail.com 

 
 
 
 

 
Næstformand 

Hans Jørn Bollerslev  

Telefon30 49 67 15 

harmuth@esenet.dk 

 

 

 
 
 
Bestyrelsesmedlem 

Flemming Karris Sørensen - 

Telefon 21 93 97 74 
karris1965@gmail.com 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 

Karsten Skjøtt  

Telefon 28 68 13 78 
kskjott@mail.dk 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem  

Kim Mortensen  

Telefon 21613568 

kim.helle@bbsyd.dk 
 



Kasserer  
Tage Bull   

Telefon: 30110788 
 tagebull@outlook.dk 
 
 
 
 
1. suppleant 
Niels Brinck –  

Telefon:20 72 21 77 
nbrinck@dxc.com; 
 
 
 

 
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 
 
Leder  
 
Så blev det igen april – forår med masser af ny energi der spirer frem overalt, selv i Blåvandshuk Golfklub 
spirer frisk mod og nye initiativer frem og vi har alle lyst til at komme i gang med golfspillet og en ny sæson. 
Som vi alle kan se sker der mange forandringer på gården, restauranten er blevet renoveret, i gården, shoppen 
og på terrassen sker der nye ting.  
Adam har fået renoveret shoppen, greenfee rummet bliver bygget om med nye maskiner.  
 
Det er så dejligt at se, og nu vil vi se fremad igen. Inden jeg skulle skrive denne leder, læste jeg den jeg skrev 
sidste forår og her bød jeg velkommen til vores nye restauratør med håbet om en god sæson, men vi ved alle 
hvordan det gik, og derfor synes jeg vi alle skal glemme hvad vi har haft og se fremad til hvad vi nu har fået. 
Hvis vi støtter op omkring den nye restaurant tror jeg på, at det vil lykkes for dem. 
 
Det nye tiltag med Kvinder &Golf bliver spændende at følge, dejligt med nye idéer der kan give sammenhold 
og hygge blandt de nye piger. 
 
Den 9. april er der åbent hus, hvor der er vil være forskellige arrangementer – kom og deltag, læs om det her i 
bladet.  
 
Det er dejligt med mange aktiviteter i klubben. De fleste af Klubberne i Klubben er åben for nye medlemmer, 
så har du lyst til at være med er det et godt sted at melde sig. I klubberne er der masser af golf, men også 
socialt samvær.  
 
I ønskes alle en god sommer! 
 
Annie Lauridsen  
 





Oprydningsdag lørdag den 26. marts 
2022 

Traditionen tro afholdt klubben sammen med Golfcenteret 

årets store oprydningsdag, hvor hver en sten blev vendt og 

alle grene, blade og nåle fra træerne blev samlet i store stakke 

for at blive hentet og kørt væk. 

Klubben stillede fra klokken 9 med 32 ivrige medlemmer, der 

med diverse redskaber i hænderne drog ud på bagni, som de i 

løbet af formiddagen fik renset for de løse naturgenstande, 

som i vinterens løb havde samlet sig på fairways, greens, bun-

kers og stier. 

Klokken 12 samledes vi i Cafe 19, hvor Golfcenteret var vært 

til  

spisning af stegt flæsk med persillesovs og aspargeskartofler.   

Klubben leverede drikkevarerne. 

Klokken 13 spillede 30 af deltagerne en match i to rækker på 

de nu rengjorde 9 huller på bagni med følgende resultater: 

A-rækken:   

1. Gert Jensen 23 p   

2. 2. Karl Thomsen 20 p  

3. 3. Sven Aasted Sørensen 18 p 

B-rækken:    

1. Frans Østergaard 22 p  

2. 2. Brian B. Kristiansen 19 p  

3. 3. Eigil Nielsen 19 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmest flag hul 13:    

Ina Christensen 8,76 m  

Finn Hedegaard 1,39 m 

Nærmest flag hul 16:   

Hans Kristian Pedersen 4,56 m 

 

Ingen damer ramte hul 16 i andet slag. Da vi ikke ville risikere, 

at vinen skulle stå og få ”prop” bad vi Notarius Publicus (Arne 

Georgsen) trække lod blandt damernes scorekort. Lodtræk-

ningen blev vundet af Marianne Bollerslev. 

Præmierne som var sponseret af Golfklubben bestod af: 

1.præmie: Gavekort til Cafe 19 på 500 kr.                2. præmie:  

Tre flasker vin. 3.præmie: To flasker vin, og der var én flaske 

til nærmest flag vinderne.  

Tak til Golfcentret for traktementet, tak til Cafe 19 for god 

mad og betjening og ikke mindst tak til alle de frivillige for de-

res store arbejdsindsats. 

Bestyrelsen. 



Opstartsaften  

Kaffe med Kurt. 

Onsdag den 16. marts inviterede klubben til årets første 

arrangement. Restauranten var fyldt med det maksimale 

antal nemlig 90 deltagere inklusiv medlemmer af Skov-

klubben. 

Det var desuden første gange vi skulle smage maden  

leveret af de unge ”kokke” som var ansat i Cafe 19. Ud-

over mørbradgryde med ris og surt serverede restauran-

ten kaffe med kage.  

Aftenens underholder Kurt Leth var velforberedt og  

fortalte i løbet af de timer foredraget varede løst og fast 

om sit liv som ansat ved både ved den trykte presse, og 

som ansat ved radio og tv. Hans foredrag vidnede om et 

langt og interessant liv i mediernes søgelys, hvor han 

havde mødt mange interessante og prominente perso-

ner. ”Forestillingen” var ledsaget af indslag på skærmen i  

både lyd og billede. 

I en pause i foredraget var der indlagt en lille konkurren-

ce, hvor de rigtige svar blev belønnet med en lille præ-

mie i form af tre bolde.  

Inden indslaget med Kurt Leth startede orienterede An-

nie som formand, Flemming Karris som bane-

udvalgsformand og Karsten Skjøtt som med-

lem af  

begynderudvalget mm.   

Hans Jørn Bollerslev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientering fra baneudvalg  

Vores dygtige greenkeeper har igen været flittige hen 

over vinteren, ud over daglig pleje og vedligehold, har 

der været et par stører opgaver. 

Først har de været opmærksomme på den lidt dårlige 

stand af greens på hul 12, 13 og 15, de mangler simpelt-

hen mere lys for at trives, det medførte at green på hul 

12 og 15 blev midlertidig lukket for at skåne dem nu er 

der så blevet fældet mange træer for at skabe mere lys, 

det ser godt ud, baneudvalget har opfordret til at få 

stubbene fræset væk ved greenen på hul 15. 

Baneselskabet har fået tilladelse til at fælde de træer der 

er nøjvendig for at banen trives og fungere 

Der er også lavet en forlængelse af grusstierne ved tee-

stederne på hul 15 og 16, ser rigtig godt ud. 

På hul 2 er begge green bunker blevet renoveret, og det 

er planen at hul 7 skal have samme omgang. 

På hul 6 er der lavet et waste område i venstre side mel-

lem de to grøfter, og der skal senere laves mere vanding 

før greenen. 

Det er vores bane ejers ønske at ændre banen fra en par 

70 til en par 72 bane, det kan gøres ved at lave hul 3 og 

17 om til par 5 huller, hul 3 kan blive 445m og hul 17 

435m, for at det kan lade sig gøre skal 60er teestederne 

nedlægges, hvis det skal gennemføres bliver det i løbet 

af næste vinter, da det skal anmeldes til DGU i november 

og udføres hen over vinteren. 

Fl. Karris 
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 LADIES – en hyggelig klub i klubben. 

Ladies har spillet med god medlemsdeltagelse hele året 2021. Vi mødes i klubben  hver tirsdag, undtaget når vi spiller på anden bane. 

Det er kl. 16.15, og vi slår ud kl. 16.30. spillet afsluttes med fælles samling, præmier og eventuel  spisning. 

Vores formål er at spille golf og have hyggeligt samvær. 

Nye medlemmer er meget velkomne, og alle - ladies – er velkomne til at komme og spille med os – også uden at være medlem. , Kom 

bare frisk og prøv. 

Ladies afsluttede sæsonen med spil, 9 huller, og generalforsamling sidst i september med spisning og hygge. Bestyrelsen er Ina Chri-

stensen, Karen Bull og Birthe N Jull (formand).  Annie Lauridsen indberetter vores resultater. Årets pokal gik til Karen Bull. 

Vi ser frem til at starte igen første tirsdag i april 2022.Nye og gamle spillere er velkomne. Man  kan være med i præmierækken, hvis 
man ønsker det. Så skal man betale kr. 20,- pr gang til præmier. Man kan vinde vin og bolde. 

Vi spiller 9 huller og har efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det formål at fastsætte - eventuelt nedsætte - handicap-
kravet for nye medlemmer. 

 

Årsplan følger. Vi har både “andet spil”, gæster, spil på fremmed bane og social weekend- udflugt. 

 

Bedste golf hilsner Birthe N Jull 

Ladies 



 

Husk : 

Danmarks vestligste Golfmaraton 2022 
Sponsoreret af NordicGolfers.com 

Vi gentager succesen 25. juni 2022  



 
 

Nordic Golf Circle 

Husk vores aftale 

Fritspilsordning for fuldtidsmedlemmer medlemmer 
af Blåvandshuk Golfklub. 
Som fuldtidsmedlem kan du spille gratis golf på føl-
gende 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. 

 

Skovtroldene -   

Det drejer sig om medlemmer der i 2014 startede med at yde en fri-
villig arbejdsindsats på Blåvandshuk Golfcentrets baner, som på den 
måde fremstår attraktive og velplejede. De frivillige kan samtidig dyr-
ke er godt socialt samvær.  

 Skovtroldene arbejder tirsdag fra 9 – 12 i alle lige uger. Vi starter i 
april og slutter i oktober.  

Efter en god arbejdsindsats mødes vi i gården til det sociale samvær, 
hvor banen er vært for et lille traktement med en øl til, som tak for 
dagens indsats.  

 

SKOVTROLDENE MANGLER HJÆLPERE  

--------------------------------------------------- 
 
Skovtroldene mødes tirsdag fra 9 – 12 i alle lige uger. Vi 
starter i april og slutter i oktober.  
Kunne du tænke dig, at være med i vores gruppe, så ring 
til  
Kaj på tlf. 24451916 eller til  
Djohn på tlf. 40246005  



 

 

Vi klar til endnu en sæson. Alle er velkomne 

Vi mødes  første gang kl 16.45 den 5. april 2022 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 kani-
ner godt på vej 

• at få regelteorien og etiketten omsat i praksis på stor bane 
samt hjælp til scorekortet 

 

Vel mødt 

Lars Niissen 

 

 

 

Kaniner 



Blåvandshuk Golf, Blåvandshuk GolfKlub og  

Cafe 19 holder 
 

SÆSON ÅBNINGSDAG 

 

LØRDAG D. 9. APRIL KL. 12.30 – 16.30 

 

Sæsonen står for døren og der sker og er sket meget, så vi vil gerne møde med 

alle medlemmer og ønske hinanden en god sæson. 

Cafe 19 

En af de store nyheder er naturligvis åbningen af Cafe 19, hvor vi står klar til at vise de renoverede lokaler frem og 

i kan hilse på det nye team bag cafe19. På dagen er vores ala carte køkken lukket, men vi laver nogle små smags-

prøve fra vores leverandører til alle som kommer og støtter op på dagen. Som en anerkendelse af det gode sam-

menhold vi har herude går 50% af drikkevarer omsætningen på denne dag ubeskåret til Blåvandshuk Golfklub - så 

mød op og støt også klubben 

Ny golfshop 

Vores golfshop er under ombygning og derfor afholder vi lørdag d. 9. juni sæsonåbnings udsalg, hvor udvalgte 

sko, udstyr og golftøj er nedsat med 30 til 50%. Kom og gør en god handel med Adam! 

Aktiviteter på dagen 

Vi har plan lagt en række spændende aktiviteter på dagen og håber 

 at I er friske på nogle sjove oplevelser 

E Fat Bike Tour 

Kl. 12.30: Kom og prøv E Fat Bike Tour, hvor vi kører en guidetur ud til Skallingen, Hvidbjerg og rundt i Ho. ”Der er 

15 pladser efter ”først til mølle princippet” – Tilmeldingsliste er på opslagstavle ved klublokalet 

SaunaMobil 

Kl. 13.30 – 14.30:  Danmarks skønneste mobile Sauna er plads, hvor man kan prøve den skønneste GolfSaunaGus 

oplevelse med direkte udsyn til hul 18. Der 10 pladser efter ”først til mølle princippet”  - Tilmeldingsliste er på op-

slagstavle ved klublokalet 

Skyd en Greenkeeper 

Dagen igennem er det muligt at skyde efter din keeper ned på udslagsbanen 

Mød din bestyrelsen 

Repræsentanter fra bestyrelsen er naturligvis klar til en snak på dagen – kom og høre om medlemsaktiviteter 

samt og rekruttering af nye medlemmer – herunder Kvinder & Golf m.m. 



 

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 

 

 



 



 

 

Sommer turnering 

 

Blåvandshuk golfklubs sommerturnering i hulspil 
Igen i år sponsoreret af 

 

 
Trend Leasing ApS, Jeppe Skovgaardsvej11, 6800 Varde 

 
Vi gentager de års sommerturnering i hulspil, som de foregående år 

spilles turneringen løbende hen over sommeren, der spilles i to 
rækker og spillerne aftaler selv hvornår der spilles og rapportere re-

sultat tilbage til turnerings lederen. 
 Der spilles med fuldt handicap ( spillehcp ) , det betyder at der til-
deles ekstra slag ud fra forskellen , efter banes handicap nøgle, ek-
sempel : 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 



 

 



 

 

Og den 17. maj 

2022 kl 17.00 



Førstehjælp/hjertestarter 

 
Torsdag d. 31. marts 2022 blev der afholdt Førstehjælps- 

hjertestarter kursus for klubbens medlemmer. Klubben 

havde ansøgt Fadderskabet for Oksbøl Hjemme-

værnsgård om midler, til at afholde kursus for 25 

medlemmer. Beløbet blev bevilget, og kurset kunne 

arrangeres. Alle pladser blev dog ikke besat, og der-

for var det muligt for ægtefæller til  

medlemmer at deltage på kurset.  

Der var 19 deltagere på dagen, som alle deltog i kurset 

med entusiasme, indlevelse og godt humør. Martin fra 

Falck, som er paramediciner, underviste i 2 timer, og 

svarede på mange gode spørgsmål. Alle blev klogere 

og fik en god forståelse for førstehjælp og brug af hjer-

testarter. Der blev øvet praktiske øvelser på dukker og 

stabilt sideleje blev øvet på deltagerne selv. Alle delta-

gere fik efter endt kursus et kursusbevis.  

På kurset deltog bl.a. en golfspiller, som på egen krop 

har oplevet hjertestop, og efterfølgende livreddende 

førstehjælp ved hjælp af hjertemassage og hjertestar-

ter. Både den nødstedte og den livreddende golfspiller 

var med på kurset, og det gav alle deltagerne en virke-

lig god oplevelse, at høre detaljer fra historien om, 

hvordan snarrådighed, viden om og brugen af en hjer-

testarter kan redde liv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubben var vært ved en drink til hver af deltagerne, og 

alle gik derfra med en god viden om livreddende første-

hjælp og brugen af hjertestarter, og alle var desuden 

enige om at Martin fra Falck gjorde det super godt. Fle-

re deltagere nævnte, at klubben burde afholde et lig-

nende kursus en gang om året.  

Karsten Skjøtt 

  



 



 

 

 



 

 

Onsdags Herrerne 

Onsdage kl. 09:00 

Formand Mogens Jensen 

tlf. 29715547,     

mjporsevej@gmail.com  

 

Ho Pigerne 

Onsdage kl. 09:00 

Annemarie Andersen - Formand 

asporsevej@gmail.com 

 

LadieS 

Tirsdage kl. 16:30 

Birthe N Jull 

birthenyborgjull@gmail.com 

tlf.   22 57 70 82 

 

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 

Niels Brinck –  

Telefon:20 72 21 77 

nbrinck@dxc.com 

 

Mandagsgolf - 9 huller 

Mandage kl. 09:30 

Mogens og Birthe Kristiansen 

42 51 23 27 og 51 76 83 53 

torplund1@gmail.com 

Klubber i klubben 

mailto:mjporsevej@gmail.com



