
Nyhedsbrev juni 

Greens på hul 1 og 9 

Vi åbner greens på hul 1 og 9 med bål og brand.  Det lidt absurde udsagn giver faktisk mening, fordi vi har 

besluttet at åbne for brugen af de nye, længe ventede greens d. 23. juni - i forbindelse med Sankt Hans 

turneringen. Har du, om man så må sige, brændende lyst til at være blandt de første, så skal du melde dig 

til Sank Hans turneringen. Der er i øvrigt mange andre gode grunde til at melde sig til. Den traditionsrige, 

korte båltale, det store bål, den velorganiserede turnering, det hyggelige selskab og den uforlignelige 

grillmenu. 

Hvorfor åbner vi ikke før? Greens ser ud til at være klar til spil allerede nu: Det er en lang proces at vænne 

en green til den hårde behandling den normalt udsættes for.  Det kan tage op mod 2 år, før en ny green er 

på omgangshøjde med en veletableret. Så det er nødvendigt at gå langsomt og gradvis frem. Lige nu kæler 

vi for de sidste detaljer med at udjævne de små niveauforskelle i terrænet med topdressing og ved at klippe 

græsset gradvis kortere millimeter for millimeter. Vi har også brug for tiden og ressourcerne til at etablere 

bunkers og til at pleje resten af banen.  For øjeblikket driller vandingsanlægget med ekstraordinær 

vedligeholdelse – greens kræver også uforudset stor opmærksomhed og så skal vi jo nå at slå græs på 

resten af banen: det er jo en prioritering at roughen ikke må vokse fra os. 

Vi har fantastisk lyst til at stable en arbejdsdag på benene, hvor vi i fællesskab slår græsset på højene på 

banen – som vi jo gjorde med stor succes sidste år – men vi kan ikke finde ressourcerne lige nu. Lige så 

snart vi kan overskue det, indkalder vi, og der bliver tilmelding i golfbox – jeg håber vi ses. Det var hyggeligt 

sidste år. 

Nyt fra Maglehøj 

Der er fra dags dato indført tidsbooking på Maglehøj. Nu kan du som ny i klubben endelig bruge alt det du 

har lært om anvendelse af golfbox – og alle medlemmer kan med sikkerhed vide, at der er reserveret plads, 

når de kommer. Det er også muligt for gæsterne som noget nyt at se om der er plads.  

Har du brug for hjælp til tidsbestilling på Maglehøj, så tag fat i sekretariatet - eller en erfaren golfspiller i 

nærheden.  

Maglehøj har taget et stort skridt nærmere at være en Pay & Play bane for alvor: Nu kan man nemlig både 

bestille og betale - også med kort - i tjek- in. 

I skranken kan man læse en vejledning: Hvis du ser en rådvild gæst i skranken er du nu i stand til at hjælpe 

alle på vej ved at følge din intuition – eller vejledningen. Byd endelig velkommen.  

 

Differentierede priser  

Vi indførte fra månedens begyndelse differentierede priser på vores greenfee.  Nu kan man se direkte på 
tiden i tidsbookingssystemet, hvad den koster. Så er det lettere at foretage et valg som forbruger. Der har 
været enkelte medlemmer, som har været forvirrede over priserne: men er du medlem skal du naturligvis 



ikke lige pludselig til at betale. Du har uforandrede rettigheder. Du har betalt kontingent. Priserne er til flex 
medlemmer og til gæster. 

Differentierede priser er til dels indført fordi vi er ophørt med at acceptere Golfhæftet og som et led i en 
generel forenkling af rabatsystemet. Vi vil gerne behandle alle så ens som muligt, så rabatten gælder for 
alle. Det ville være dejligt, hvis differentierede priser var med til at sprede efterspørgslen ud over hele 
dagen. 

Vi vil ikke give rabat på rabat. Vi har jo indgået diverse, eksisterende  rabataftaler. De gælder for hele året. 
Men vi opfatter disse rabatter som rabatter på listeprisen: Listeprisen er de annoncerede kr. 400,- i 
weekend og på helligdage og kr. 350,- på hverdage. Det er de blå priser i Golfbox’  design. Man kan altså 
ikke retmæssigt trække rabat fra andre priser end de blå listepriser. 

Man er selv ansvarlig for at trække sin rabat fra. 

Et nyt system kræver altid justeringer og tilvænning. Vi håber på forståelse for begyndervanskeligheder og 
på feedback, hvis man opdager utilsigtede effekter og på spørgsmål, når de dukker op. 

 

Hverdagsmedlemmer kan ikke længere bestille tid på hverdage efter 14 

Da Hedeland forleden dag indførte differentierede priser, havde det en utilsigtet effekt, der går ud over 

hverdagsmedlemmer. Systemet kan nemlig ikke håndtere, at man før klokken 14 ikke skal betale og efter 

klokken 14 gerne må reservere tid og spille, men så pludselig skal betale greenfee. Det er jo ellers det 

hverdagsmedlemskabet går ud på.  

Man skal ikke fortvivle– det er ikke en ulykke. I forvejen er det meget sjældent at et hverdagsmedlem har et 

ønske om at spille efter 14. Hverdagsmedlemmerne skal blot tage kontakt til sekretariatet, som hellere end 

gerne foretager reservationen. 

Hedeland:  Danmarks mest ivrige short game klub  

Du har garanteret læst andetsteds, at vi ville sætte hårdt ind på at bygge en short game kultur op. Det har 

været lidt sværere end forudset at stable på benene af praktiske årsager. Men i denne uge ser om vi kan få 

en bane op at stå og få startet en god tradition.  Hold øje med træningsområdet – og spil med! Det vil 

kunne betale sig – med garanti. 

 

Sportslig succes 

Lidt ubemærket for verdenspressen går det faktisk pænt for mange af Hedelands spillere både på hold og 

individuelt. Ingen nævnt ingen glemt – og det bliver naturligvis pinligt at nævne nogle og glemme andre, 

men lad mig minde om at vi i et bredt funderet samarbejde i klubben over vinteren og foråret enedes om at 

styrke kommunikationen på tværs: altså fortælle vore historier til hinanden – gerne kort og gerne med 

billeder. Jeg er ret sikker på at en del af fortællingerne har fundet vej til vores hjemmeside, men jeg er 

ligeså sikker på at der mangler fortællinger. Har du husket at fortælle din? 

Ubudne gæster 



Det er naturligvis en udfordring at have et klubhus, der står åbent det meste af døgnet. Men i sæsonen er 

der faktisk aktivitet rigtigt tidligt og meget længe. Og historisk har det været sjældent at vi ikke kan have 

tingene for os selv. For nylig er der altså nogen der er fristet over evne – og selvom det er småting, der 

forsvinder, så er det jo både principielt forkert og meget irriterende – og det kan naturligvis også risikere at 

tage en forkert drejning. Så hvis vi ikke skal ende i en situation, hvor der skal være låst overalt hele tiden, 

skal vi meget gerne have overbevist vedkommende om, at det er forkert. Vi har vedkommende på 

afslørende video og billedmateriale – nogle blandt jer vil have set en kortvarig efterlysning i et opslag på 

facebook - vi har peget politiet i retning af gerningsmanden, så nu forventer vi, at der skal ske noget.  

Ser du mistænkelig adfærd – eller opdager du noget der forundrer dig, må du gerne reagere: spørge om du 

kan hjælpe. Og luk venligst døre og vinduer efter dig- lås hvis muligt. Lad være med at lade ting stå fremme, 

der kan pakkes væk. Alt har tilsyneladende værdi. 

Affaldsposer 

Jeg er blevet bedt om at stable et ”pas på din bane”- initiativ på benene. Jeg må indrømme, at jeg ikke har 

fået en vision i den mellemliggende tid. En vision er måske for meget at forvente, men er et stativ med 

plastposer ikke for lidt? Mens vi venter på at lynet skal slå ned – eller de rette kompetencer kommer på 

banen, måtte jeg så ikke opfordre specifikt rygere om at være lidt mere opmærksomme på, hvor de smider 

skodderne og generelt opfordre alle affaldsproducerende – og det er jo os alle: om at benytte de mange 

affaldsspande vi har på banen. Vi har virkeligt mange og vi har et superskarpt skraldeteam, der rydder op 

efter os og får det hele til at stå knivskarpt. Hvis det kan lykkes at få mobiliseret de fleste bland t os, så er 

jeg altså ikke overbevist om at der er brug for et stativ med plastposer ( =mere affald)  – eller en anden 

genistreg.   

På forhånd tak.  

Flow 

Vi har i denne sæson fokus på flow. Og der rapporteres allerede om stor succes med relativt enkle 

virkemidler. Men ikke alle runder er lige vellykkede: og der når beretninger frem til sekretariatet og til 

Golfspilleren i Centrum om 4-bolde der både har følt sig som og faktisk har været jaget vildt på banen, fordi 

de var ude på en dag med fortrinsvis to-bolde. Det er svært at bedømme en situation i fortiden fra et 

skrivebord, men det er åbenlyst at der er meget lidt tendens til at 2- bolde af sig selv finder sammen som 4 

bolde. Det kan faktisk også være svært at bedømme årsag og virkning når man er på banen. Selv, hvis man 

er sikker i sin sag, hjælper det hverken på den gode oplevelse eller på stemningen, hvis man går frem til en 

gruppe og udbeder sig DGU numre. Der må altså være andre måder at kommunikere, hvem der er den 

hurtigere bold på banen. 

 

Der er lukket for vandet onsdag formiddag 

Vi har en akut reparation, som kræver at vi lukker for vandet. Det sker onsdag d. 15 mellem 7 og 13 – 

venligst tag dine forholdsregler. 

 


