
Nyhedsbrev maj 

Får 

Der kommer får på banen.  Går alt planmæssigt får vi i dag mandag d. 9. maj en ny flok 
hjælpsomme greenkeepere. Fårene kommer! De bliver leveret i to portioner og bliver forhåbentlig 
til stor glæde for os igen i år.  
I år er det besluttet ikke at gøre et særligt regelproblem ud af fårene. De bliver omfattet af de 
almindelige golfregler. Du tænker sikkert: ”får er sgu da ikke et gravende dyr.” Og det er rigtigt. 
Det betyder blot at alt areal indenfor foldene er ”through the green”. Dette betyder, såfremt man 
har slået en bold ind i en fold, at man blot skal gå ind i folden og spille bolden. Dette gælder også 
selvom der er får i foldene. 
Hegnet omkring foldene er en ikke-flytbar forhindring med lempelse i henhold til Regel 24-2. Man 
kan opnå lempelse uden straf såfremt bolden ligger op ad hegnet, eller ens stance generes af 
hegnet, eller man i svinget vil ramme hegnet. Lempelse opnås ved at droppe bolden indenfor 1 
køllelængde fra nærmeste punkt for lempelse ikke nærmere hullet. Der er lavet flere låger og 
stenter, så adgang til foldene ikke forsinker spillet unødigt. 
 

Regler mm.  

Mens vi er ved regler, så er der netop kommet en opdatering af golfreglerne. Man kan købe et 

friskt eksemplar eller to (en til bagen og en til natbordet) i sekretariatet. Ret skal være ret: der er 

ikke mange nyheder – heldigvis – men hvis man skal være sikker, når man tager regelbogen frem 

er man nødt til at have den nyeste. Mest markant regelændring er nok den om at man ikke må 

forankre udstyr til kroppen. Læs mere om det på hjemmesiden.  

Lidt mere interessant i denne boldgade: der er også opdateret regler for EGA handicapsystemet. 

Her er de vigtigste ændringer at den en øverste grænse for EGA handicap hæves fra handicap 36 

til 54. Det skal man f.eks. lige være opmærksom på, hvis man ønsker at spille golfbaner, der 

(ligesom Hedeland) har et maksimalt handicap på 36 for at tillade greenfeespil – Man har ikke 

tidligere kunne få hcp 38, når man først havde 36, men det kan man altså nu. Til gengæld er antal 

tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 pr. kalenderuge (du kan oftere spille dig ned!) og grænsen for 

tællende 9-huls runder sænkes fra handicap 18,5 til 11,5. 

Vi bliver i boldgaden: For nyligt ændrede vi handicap nøgler. Golfbaner er dynamiske og 

scorekortene skal følge med. Laver man statisktik, kan man følge med i hvor den mindre gode 

spiller skal have slag på den bedre spiller, når man spiller hulspil. Vi bad golfbox (vistnok for første 

gang i 15 år) om at se på de seneste 2 år. Vore handicap nøgler viste sig at passe nogenlunde, 

men vi fik enkelte justeringer. Lad mig understrege at handicapnøglen ikke nødvendigvis er et 

udtryk for sværhedsgrad på et hul.  

Snart tager vi to nye greens i spil. Når der er gået et stykke tid og det statistiske materiale er til 

rådighed bliver der lejlighed til endnu en opdatering – den tager vi til den tid. 

Nye greens. 



Greens på hullerne 1 og 9 vokser fint til. De fik ikke meget hjælp af det kolde forår, men nu er der 

gang i processen, og det er kun et spørgsmål om kort tid. Græsset blev allerede klippet første 

gang i december 2015 og vi er i gang med gradvist at vænne græsset til at blive ganske kort. 

Denne proces tager et stykke tid og kan ikke forceres. Men sker der ikke andre uforudsete ting 

(som flere sene snefald, f.eks) så kan vi snart sætte datoen for åbningen. Lige nu peger pilen på 

uge 24 eller 25. Vi åbner naturligvis ikke før greens er klar til det. Lad mig understrege at greens 

stadig vil skille sig ud i forhold til banens andre greens selvom de er klar. 

Ny medlemsundersøgelse i Golfspilleren i Centrum: 

I morgen tirsdag d. 10. maj udsender vi årets første runde af medlemsundersøgelsen i 

Golfspilleren i Centrum, hvor du måske vil være blandt den 1/3 del af vores medlemmer, der i 

denne omgang får mulighed for at give input. Hvis du modtager en e-mail invitation til 

medlemsundersøgelsen, håber vi du vil tage dig tid til at besvare undersøgelsen. Vi har brug for 

netop din feedback og vil bruge dine input til den fortsatte udvikling af golfklubben – På forhånd 

tak.  

For god orden, så burde man kun blive spurgt én gang om året og vi spørger tre gange på et år: 

du får altså mulighed senere, hvis du ikke bliver spurgt i denne omgang. Vi glæder os til dine svar. 

Indsatsområder inspireret af GiC: 

Noget af den feedback vi har fået går på kvaliteten af vore træningsbolde på og på flow – eller 

spillerytme/ hastighed på banen. 

Rangebolde: Vi er netop nu i gang med at udskifte /supplere træningsboldene. Der er gode 

grunde til at boldene opleves som dårlige. De er i hvert fald højst forskellige og, når man sorterer 

dem, kan man finde bolde fra hele træningsbanens historie. Der er bolde fra nær og fjern, der er 

bolde med skiftende sponsorer, der er bolde med årstalsmarkeringer fra 1987 og 1988. Der er 

bolde, der selv som nye har været af højst forskellig kvalitet. Det har været og er stadig en 

langsommelig proces at fjerne disse. Bl.a fordi nogen har valgt at genanvende de frasorterede 

bolde.  

Jeg er heller ikke i tvivl om at jeg havde regnet med mere aktiv deltagelse i frasorteringen, ligesom 

at opgaven måske er mere omfattende end først ventet. Min tanke var nok noget i retning af: Hvis 

der er så mange kritikere, så griber de vel lejligheden til at fjerne de bolde, de ikke finder værdige 

til at slå til.  

Opfordringen er forstsat: hjælp meget gerne til i det daglige. Og slå aldrig til en bold, du ikke 

mener, vil give dig tilfredsstillende feedback.  

Desværre kan man jo forudse, at det vil vare lidt før alle uønskede bolde er væk. Tænk på hvor 

mange bolde der gemmer sig i kanten. Og hvor mange generationer der er repræsenteret. 

Flow: Flow på banen er gjort til en kampagne som vi vil fokusere på hele året. Dels vil der være 

pædagogiske indslag: Vi har allerede oplevet de første regler eller gode råd: 



1: Tee ud, når du er klar. 

2: Put ud, hvis muligt. 

3: Gå i vifte frem til boldene og gør dig klar. 

De vil blive fulgt af mange flere common sense forslag i løbet af året.  

På særligt travle tidspunkter har vi besluttet at lægge bolde sammen. Disse tidspunkter ligger 

helligdage og søndage mellem 9 og 12. Der bliver anvendt meget få, simple regler:  

Aldrig tidligere end oprindeligt booket. Aldrig mere end to bolde frem. Undgå uhensigtsmæssigt 

høje handicapsummer på boldene.  

Det betyder naturligvis at du kan opleve ikke at blive flyttet. Opfordringen er stadig: søg selv at 

fylde hullerne. Startlisten er ydermere en dynamisk størrelse. Den kan også ændre udseende efter 

jeg har været forbi og redigere. Måske når jeg ikke så ofte forbi, som jeg havde planlagt. Gør 

derfor gerne selv en indsats: Hvis I ser ud til at være to to bolde lige efter hinanden: Slå jer dog 

sammen!  

 

Sportsligt 

Elite: i Danmarksturneringen var der i første spilleweekend udbredt succes: Herrernes 1. hold 
vandt 14-0 ude over Ishøj og 10- 4 hjemme over Ledreborg. Damerne besejrede Korsør ude 8-4 
og Køge hjemme 10-2. Andet- holdet i kvalifikationsrækken for herrer vandt begge kampe 9-5 og 
3. holdet, der også spiller i kvalifikationsrækken vandt en og tabte en kamp. Kom meget gerne 
med ud og støt op om spillerne. Næste spillerunde er: 28.-29. maj. 
 
Også i klubbens åbningsturneringer og klub i klubbernes turneringer meldes der om stor, aktiv 
deltagelse. Er du ikke en del af det fællesskab, skal du måske orientere dig i turneringskalenderen. 
Ud over at være socialt og underholdende, kan du måske også vinde nogle af de attraktive 
præmier. Næste turneringer er d. 16. maj Elite/am og d. 31 maj venter en af sæsonens måske 
største begivenheder: Pink Cup, hvor stort set alle kan være med (hvis de når at tilmelde sig). Her 
er også en afdeling på Maglehøj for alle over hcp 46. Og hvis man tror at Pink Cup kun er for 
kvinder, så tænk om. Der er også en herre række. Støt op om den gode sag! 
 
 

Natur – kultur  

Vi roser og selv for vores naturlige omgivelser og vil gerne opfattes som en grøn profil. Det gør 

derfor ondt, når man bliver afvist af myndighederne, fordi man ikke er natur af den simple grund 

at man er en golfbane. Vi har som bekendt en ansøgning inde om naturgenopretning af et par af 

vore søer. Det går ikke godt med ansøgningerne – de er nærmest administrativt afvist og 

klagesagen over afvisningen kan tage så lang tid som 9 måneder. Dette står i skarp kontrast til at 

kommunen selv omhyggeligt registrerer at vi er levested for sjældne arter og megen natur. 

Det ændrer ikke på vore ambitioner om at blive så grønne som muligt. Og hvem ved, måske vi 

også kan overbevise myndighederne om at vi fortjener at ses som natur. 



Lidt ambivalent forhold har vi dog til naturen: Vi har igen frække fugle der kan finde på at tage 

bolde fra golfbanen. Men de kommer også i klubhusområdet og stjæler madpakker, mm fra 

golfbags.  Når naturen kommer så tæt på, kommer der krav til sekretariatet om at gribe ind. 

Sekretariatet kan altså ikke inde for reglerne gøre meget for at forhindre fugle i at flyve rundt og 

skaffe sig føde. Man er nødt til at finde sikre steder til sine bil- og husnøgler, holde øje med 

hinandens bolde og måske spise mad i restauranten i stedet for på bane. Vi forsøger naturligvis at 

gøre, hvad vi kan. I har sikkert set uglen og måske vi skal finde råd til et par drager med rovfugle 

”profiler” igen. De blev stjålet fra os sidste år. Sådanne afskrækkelsesmidler er tilsyneladende i høj 

kurs. 

 

 

 


