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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
Så blev det igen tid til udsendelse af InfoNyt til klubbens medlemmer.
Det er dejligt at spille golf i vores klub. Vi har igen fået en dejlig stemning i gården, hvor Sandra og Kevin
forkæler os hver gang vi kommer der. Vi bliver mødt af et smil og en venlighed. Bliv ved med det I to, det vil I
komme langt med!
Vi har fået rigtig mange nye medlemmer i klubben i år og der er ydet en stor indsats fra rigtig mange frivillige
blandt vore medlemmer. Tusind tak for det. En af de store samtaleemner i år var vore lyserøde piger fra
Kvinder & Golf – I lyste op på vores bane. Det var en sjov idé med golf blandet med hyggelig samvær. Det kan
der godt tænkes videre på i andre sammenhæng. Sjovt hvis der kom input fra jer medlemmer, hvis I havde
gode idéer – det behøver ikke kun være til nybegyndere – vi gamle medlemmer kunne også have godt af lidt
sjov på en anden måde! Men selvfølgelig kunne vi lave noget hygge med alle nybegynderne, det behøver ikke
kun være kvinder & golf, men for alle de nye!
I år har vi igen deltaget i maraton golf sammen med Varde og Breinholtgaard golfklubber. Og vi har lov til at
være stolte i vores lille klub, to første pladser og to tredje pladser fik vi i vores klub. Altså både blandt herrerne
og blandt damerne. (se artiklen her i bladet!)
Vi vil fra bestyrelsen gerne takke jer alle for den gode opbakning til vores arrangementer, både matcher og
Sankt Hans, som i år var fuldt ud booked. Tak for det.
I eftersæsonen vil vi arrangere et par 9 huls matcher for personer med handicap over 36, og på den måde
prøve at få en god oplevelse for dem og især vore begyndere i klubben.
Når denne InfoNyt udkommer har vi lige haft Company, hvor vi som altid har brug for jer medlemmer til at
hjælpe til, Igen i år var mange frivillige mødt og som hjælpere. Arrangementet kunne ikke gennemføres hvis vi
ikke havde jer til at hjælpe os!
Jeg håber rigtig mange af jer gør brug af vores samarbejde i Nordic Golf Circle og får prøvet nogle at de baner,
hvor vi som fuldtidsmedlem kan spille gratis. Det er en fantastisk modtagelse vi har fået på de baner vi har
prøvet!
Nu vil jeg ønske jer alle en dejlig et dejligt efterår, med mange gode oplevelser på golfbanen.
Annie Lauridsen

Info fra Blåvandshuk Golf/Banen

og i klubhuset. Hvem ved

Pr. 1. august 2022 ændredes på opgavefordelingen, da Peter
Nielsen har valgt at have færre timer på Blåvandshuk Golf.
Tanken har hele tiden været at tilknytningen kun skulle være
½ tids, men de senere års opgaver med udvikling af banen,
skabelsen af fodboldgolf og arbejdet med færdiggørelsen af
grundlaget for det kommende hotel, har krævet en ekstraordinær indsats.
Peter har siden 2018 haft en ambition om, via sit konsulentfirma, at arbejde med projektopgaver indenfor salg, markedsfø- om
ring og eventskabelse. Peter tiltræder en opgave pr. 1. august den
en projektopgave i Blåvand.
nye
I forbindelse med ændringen overtager Preben Conradsen
ledelsen af greenkeeper teamet fuldt ud – herunder også bygningsansvaret. Ligesom Adam Huang fortsat vil være en meget central spiller i dagligdagen med booking og kundebetjening nu for hele golfcentret. Peter`s opgave vil primært være
salg, marketing, events samt projektopgaver.

Tiger
Woods
er
iblandt

Parkering
Golfcentret gør opmærksom på, at det er totalt forbud at parkere på vendearealet og vaskepladsen på greenkeeper pladsen.
Vendepladsen bliver brug af lastbiler når de skal hente affald,
levere drikker og catering produkter m.m.. Vi har fået flere
henstillinger om at leveringerne vil blive indstillet, hvis dette
ikke ændres straks. Derudover kan greenkeeperne ikke udføre
deres arbejd, hvis de ikke har adgang til sand, grus og jord
lagerpladserne, vaskepladsen samt skal vejadgangen til driving range altid holdes fri til banens køretøjer.
Vi forventer at den begyndende parkeringstendens ændres
straks af medlemmerne.
vores nye medlemmer.

Nye Fuldtids Medlemmer 2022
Velkommen til nye spillere
Hjerteligt velkommen til de nye spillere, som har meldt sig ind i DanDe nye medlemmer føler sig forhåbentlig godt taget imod, og vi håmarks Hyggeligste Golfklub.
ber de alle har lyst at fortsætte medlemskabet mange år frem i tiDet er dejligt, at så mange nye medlemmer har meldt sig på banen i den.
år, og vi skal alle være med til at hjælpe dem godt på vej på banen

Nye Fuldtids Medlemmer 2022
96-2138

Henrik Møller Andresen

96-2139

Anders HellumKristensen

96-2140

Carsten Andersen

96-2141

Hans Jørgen Hansen

96-2142

Bente Werenberg Hansen

96-2146

Michael Lauridsen

96-2147

Kasper Dam

96-2151

Chris L. Christensen

96-2152

Dennis Elkær

96-2155

Marcel Mexstorf

96-2156

Andrea Mexstorf

96-2157

Casper Theilgaard

96-2158

Jens Bredgaard

96-2161

Marlene Wriedt Pedersen

96-2163

Jimmie Jensen

96-2164

Susanne Jensen

96-2166

Karsten Poder Sørensen

96-2168

Brian Frederiksen

96-2169

Lucas Østergaard

96-2172

Dorthe Lykke Skjøtt

96-2175

Stine Riis

96-2176

Lillian Hoffmann

96-2177

Mette Rhod

96-2178

Helle Pichardt

96-2183

Helle Kjær Thiim

96-2184

Hanne Inger Jensen

96-2185

Jette Selvejer

96-2186

Miriam Hildursdottir

96-2187

Vibeke Mygind

96-2188

Inga Bråten

96-2191

Anna Poulsen

96-2192

Mattias Juul

96-2193

Mulye Nakatobesa

96-2194

Esben Myrup

96-2195

Kristine Breistøl

96-2196

Henny Reistad

96-2197

Kaja Kamp

96-2198

Mette Tranborg

96-2199

Michala Møller

96-2200

Brian Løkke

96-2201

Annette Løkke

96-2202

Peter Truelsen

96-2203

Rikke Søndergaard Jørgensen

96-2204

Mikkel Holm Jensen

96-2205

Mikkel Søndergaard Jørgensen

96-2208

Jesper Thorsø Madsen

96-2209

Heidi Rohde

96-2210

Jesper Christensen

96-2211

Kaj Lykke Jensen

96-2213

Kaj Verner Lauridsen

96-2218

Michael Hansen

96-2220

Lars Dalum

96-2221

Karl Åge Sloth Madsen

96-2222

Leila Klakstein

96-2223

Lene Christensen

96-2224

Jette Riis

96-2225

Torleif Schack

96-2226

Mads Søborg Høyer

96-2227

Johnni Hedegaard

96-2229

Simon Klitaa Thomsen

96-2231

Henrik Dinnsen

Orientering fra baneudvalg
Lidt fra bane udvalget.
Efter sankthans gav klubben en omgang rundstykker til
greenkeeper teamet som tak for det fine arbejde de havde lavet med bål osv.
Vi fik også en snak om hvad de havde af planer i den
nærmeste fremtid, de har desværre ikke tid til andet end
den daglige bane pleje, så de små projekter de har i ordre bogen må vente.
Fortsat god sommer.
Bane udvalget
Flemming Karris

BESTYRELSELS UDFLUGT HO PIGERNE/ONSDAGS HERRERNE.
Ejjj altså tænkte jeg, da jeg til mit første bestyrelsesmøde for Ho pigerne og Onsdags herrerne fik af vide, at vi skulle på en bestyrelsels
udflugt medio 2022. Det var åbenbart en dejlig kutyme for bestyrelsen.
En dato blev lagt fast og arbejdsopgaverne til vores udflugt blev delt ud. Dagen oprandt og vupti ud af sengen kl 5.00 for at kreere en
portion af spiselig indtag. Vi kørte nu afsted, Carsten og jeg, mod Holsted golfklub, hvor Anne Marie og Mogens, Betty og Frans samt
Ole ventede. De havde dog brugt ventetiden på at smugtræne på “pottebanen”. Efter at have godkendt “pottebanen” og hilst på de
garvede, introducerede Mogens os alle for spillet Farvet Bold. Det lød ganske tilforladeligt og dog, så skulle man her virkelig tro på sig
selv. Vi trak lod om, hvem der skulle spille mod hvem, og skæbnen ville, at vi trak hinanden i de par, vi var. Anne Marie, Mogens, Ole og
Pedro drog afsted som hold 1, med små bemærkninger dryssende på jorden om, hvem der med garanti vandt. Vi andre tøffede bagefter, og jeg med bankende hjerte og svedige håndflader. Her var der point at vinde, hvis man kunne bevare den farvede bold længst
muligt :-). Det skulle hurtig vise sig, at det ikke var uden grund, at jeg svedte, da jeg allerede på hul 4, sendte bolden til tælling i søen.
De 3 andre tog det nu meget pænt………udad til. Senere mødte vi Hold 1, der proklamerede, at de stadig havde deres farvede bold. Igen
kunne jeg mærke sveden drive svagt, samt ærgelsen poppe op.

Da vi var færdige med spillet, sad Hold 1 allerede og ventede. Vi hev scorekortene frem, talte point og til stor glæde for os, havde Mogens, ligesom mig, også sendt den farvede bold i søen på hul 4. Aldrig har jeg da holdt så meget af Mogens.
Vi fortsatte alle mand ind i klublokalet, som venligst var stillet til rådighed af golfklubben. Vores medbragte mad blev anrettet på bordet, vinen trukket op og snakken gik. Det vil være alt for omfattende at nævne den overdådige menu.
Alt i alt en mega hyggelig dag med godt socialt samvær, lækkert mad, dejligt vejr og gode scores. Sådan et koncept er alle velkomne til
at kopiere. Det er forholdsvis simpelt og behøves ikke at være særlig kostbar, og der er mange dejlige golfbaner i vores nærområde,
hvor det kan arrangeres.
Hav en rigtig dejlig sommer.
På Ho pigernes og Onsdags herrernes bestyrelses vegne/ Jill

NB. Iøvrigt vandt vi med 109 point mod deres 108, som det fremgår af billedet.

I

Husk :
Danmarks vestligste Golfmaraton 2023
Dato fastsættes snarest

Nordic Golf Circle

Skovtroldene -

Fritspilsordning for fuldtidsmedlemmer medlemmer
af Blåvandshuk Golfklub.
Som fuldtidsmedlem kan du spille gratis golf på følgende golfbaner:

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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
---------------------------------------------------

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 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

Kaniner
Hver tirsdag fra april til oktober
Alle er velkomne
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 Nissen

Kvinder og golf
Nyt projekt skal ryste kvindelige golfspillere sammen
I Blåvandshuk Golfklub sætter vi fokus på rekrutteringen af kvinder ved at tilbyde et lukket hold for kvinder med både golf og sociale
aktiviteter. Ideen er at ryste kvinderne sammen.
Torsdag d. 28. april søsatte vi konceptet ”Kvinder & Golf” i Blåvandshuk Golfklub, hvor 24 kvinder har deltaget. Det er et 8 ugers forløb,
hvor deltagerne kommer omkring den obligatoriske golftræning, regelundervisning og banetræning, og ydermere bliver forkælet med
yoga, E-fat bike, tapas, rosé og saunabussen var parkeret ved hul 10. Vi trænede også bunkerslag på Hvidbjerg Strand efterfulgt af en
svømmetur.
Vi har fulgt kvinderne og oplevet et enestående sammenhold, med glæde, grin og et fælles ansvar for at få alle med.
De kvindelige golfrekrutter er nået igennem deres otte ugers golfforløb, håber golfklubben har tilbudt dem et mentor-forløb, som er
godt i gang. Vigtigste er det, at kvinderne får det gode fællesskab og dermed gør deres entré i den virkelig golfverden, når de føler sig
klar.

Rekruteringsudvalget

Kvinder og Golf Juni – Juli 2022
I forløbet med Kvinder og Golf, blev vi introduceret til golfens verden. Vi fik viden om hvad golf spillet er for en sport, og vi fik et fint
grundlag for at vurdere om det var noget, vi ville fortsætte med, eller om det ikke svarede til de forventninger, vi evt. havde til det at
spille golf.
Der var ikke helt træning nok i forhold til at få golfkørekort, men det gav en fin introduktion og fornemmelse for golfens muligheder, og
hvad det kræver at blive en god golfspiller. Det var tydeligt at mærke, at alle fra golfklubben gik meget op i det, og vi følte os velkomne
og godt taget imod, Specielt skal det nævnes at Adam var meget behjælpelig, professionel og sød hele vejen gennem forløbet, dette
nævner pigerne stadig ofte, så hermed stor ros til Adam.
Luli og Bente var selvfølgelig også super søde, hjælpsomme og dygtige, dem var alle også glade for. Det var et godt program, gode mentorer, sjove aktiviteter og lækker mad, som vi nød sammen med golfen. Tak til de søde unge mennesker i Restauranten for god mad,
spændende smagsprøver og god behandling igennem forløbet, altid smil og glad betjening, også det var højt værdsat af pigerne.
Der var dog nogle frustrationer i forhold til at forstå hvilke muligheder, der ville være efter forløbet, og vi savnede lidt mere konkret og
præcis information om begrænsninger og muligheder efter forløbet. Det havde været godt at vide fra starten af forløbet, og kunne have
forhindret en del indbyrdes diskussion og forvirring.
Nu prøver vi på at blive gode til at spille golf, at slå langt (ikke skyde) at putte i hul uden at bruge 10 slag, at finde ud af om man får et
eller to strafslag, at få bolden op fra grøften eller søen uden selv at falde i, at finde ud af hvilket jern eller kølle der er bedst, alt sammen
samtidig med at vi ikke må gå i vejen for de dygtige spillere, ikke at spille torsdag, hvor der er meget optaget, ikke at tale mens nogen
slår, ikke at gå forkerte steder, ikke at køre med vognen forkerte steder, og i det hele taget ikke at være i vejen for nogen. Det er ikke
altid helt let at gøre alting rigtigt, selv med de bedste intentioner.
De spillere der valgte at blive medlem, træner nu med en mentor for at få det sidste på plads, så vi kan godkendes til alle baner. De fleste skriver fortsat i FB gruppen, når nogen går ud og træner, andre aftaler indbyrdes, det fungerer som udgangspunkt fint, men det ville
være godt at etablere en ny gruppe, hvor kun de spillere, der fortsætter med golf er medlem. De deltagere i Kvinder og Golf, der valgte
ikke at fortsætte har vel ikke brug for at være medlem af en gruppe, der handler om hvornår golfspillerne vil ud og træne.
Overordnet set var konceptet en succes, som forhåbentlig bliver gentaget, nu har man erfaringen og muligheden for at ramme endnu
mere præcist ”i hul” næste gang. Flere af pigerne nævner, at deres partner måske også gerne vil spille golf, nu har de jo set hvor glade
(og trætte) pigerne kommer hjem fra golf.
På vegne af pigerne fra Kvinder og Golf
Dorthe Lykke Skjøtt

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

Opfriskning af regel
Standard lokalregel E-5: Alternativ til spil fra forrige
sted for mistet bold eller bold out of bounds:
Hvis en spiller har slået sin bold out of bounds eller bolden er
mistet, kan spilleren med 2 strafslag droppe to køllelængder inde
på den nærmeste fairway på samme hul, som alternativ til at slå
en ny bold fra forrige sted.
1:Det fastslås, hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller
hvor på banen, bolden er mistet. Det er det såkaldte “boldreferencepunkt”.

2: Ud fra dette punkt må spilleren bevæge sig ind til den nærmeste fairwaykant på det hul, der spilles, ikke nærmere hullet
3: Bolden må droppes maksimalt to køllelængder inde på fairwayen og inden for lempelsesområdet bagud.
4: De 2 strafslag skal tillægges scoren.
5: Hvis man har slået en provisorisk bold, kan denne regel ikke
benyttes.

Company Day 2022
Som de fleste af jer jo ved afholdte vi Company Day den 9. september 2022
Igen i år var der fuldt hus med 31 hold – så vi havde reserveret plads til 165 personer i
Cafe 19.
Igen i år er Peter Jørgensen fra Schantz Byg hovedsponsor med en fantastisk hovedpræmie med et gavekort til
La Santa Sport på 15.000 kr. og et gavekort på 10.000 kr. til henholdsvis 1. og 2. pladsen af hold konkurrencen.
Derudover er der et gavekort til La Santa Sport på 5.000 kr. til de personer med bedste score i de individuelle rækker.
TAK til Peter Jørgensen for hans flotte sponsorat

Ud over dette var der som sædvanligt masser af præmier til rigtig mange.

Dagen afholdtes som vi plejede og derfor havde vi brug for hjælp af vores medlemmer, I alt 31 caddier, 4 personer til
pølsevognen og personer til at servicere rundt omkring. Tusinde tak for den store indsats
Vejret holdte og der var rigtig god stemning på dagen.

Annie Lauridsen

Hoved sponsorer

Ho Mesterskab 2022
Igen i år blev der holdt Ho-mesterskaberne for beboere
og sommerhus ejere i Ho. Der deltog i alt 36 spillere.
Med masser af stemning i gården/cafeen blev Kirsten
Kaltoft og Flemming Pedersen kåret som mester.
Kæmpe tillykke

Den 25 juni blev der afviklet

DANMARKS VESTLIGSTE GOLFMARATON
Der blev spillet 3 baner den samme dag, altså i alt 54 huller skulle spillerne igennem. Som de foregående år blev der spillet på Blåvandshuk, Varde og Breinholtgårds baner . I år blev både dame og herre rækken vundet af spillere fra Blåvandshuk Golfklub. Ligeledes blev 3.
pladsen i både dame rækken og herre rækken vundet af en spiller fra Blåvandshuk golfklub . Et kæmpe tillykke skal lyde til
Dame-rækken
1.

Margit Buhl

3.

Kirsten Kaltoft

Herrerækken
1.

Glenn Conradsen

3.

Brian Beck Kristiansen

Håber på lige så stor succes og opbakning i 2023

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

Ho Pigerne
Onsdage kl. 09:00
Formand: Jill Jensen
mobil: 21 63 57 32
jensentonajt@mail.dk

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

Klubmesterskab 2022 i slagspil
Klubmesterskabet blev i år afviklet med det højeste antal spillere i mange år. I alt deltog 36 spillere heraf 8 damer.
Hvorfor der for første gang i mange år blev spillet i 4 rækker. Efter tilbage meldinger fra samtlige spillere var det et
par kanon dage som vi gerne ser flere deltage i. Vi gentager succesen i 2023

A-Rækken

B-rækken

C-rækken

Dame rækken

