
Sommerhilsen fra bestyrelsen 
 
Kære medlemmer 
Sommeren er over os, og indtil videre har det været rigtig godt golfvejr, men også  
meget tørt, så den nedbør, der er kommet inden for den sidste uge, har været tiltrængt. 
 
Den 23. juni åbnede de nye greens på hul 1 og hul 9 - de er blevet rigtig flotte og  
spændende at spille, og vi håber de vil blive til glæde for alle. Men indtil rodnettet får  
rigtig fat vil de være meget sarte, så derfor er det ekstra vigtigt at rette nedslagsmærker op. 
Golfbanen står flot som nogensinde - det er resultatet af en stor og målrettet, daglig 
arbejdsindsats, og den indsats bliver daglig påskønnet: Vi får af den grund heldigvis mange positive 
tilkendegivelser fra medlemmer og gæster generelt. 
 
Punkter til forbedring 
I den løbende medlemsundersøgelse " golfspilleren i centrum", er de punkter, der har  
givet anledning til størst kritik, rough, spilletempo og flow på banen - og det er derfor  
også elementer, som vi arbejder målrettet på at forbedre. 
Rough. Sidste år oplevede vi en rough, der var næsten umulig at finde bolde i, og  
med deraf følgende ledetid, og slutteligt en golfrunde, som kunne nærme sig de 5  
timer, hvilket ikke er acceptabelt. En 4 bold skal kunne spille banen på max. 4 timer  
og 15 minutter. I år har greenkeeperne været tidligere igang med roughplejen, og man  
har valgt en strategi, hvor man typisk klipper i landingsområderne, så bolden kan findes,  
og man hurtigt kan spille videre, dog med et lidt sværere slag, end hvis bolden ligger  
på fairway. 
Spilletempo. Vi har alle et ansvar for at få spillet til at glide - det er ikke kun alle de  
andre - så derfor er det vigtigt at vi hver især sørger for at bevæge os hensigtsmæssigt  
rundt på banen. For at hjælpe med tips og ideer, arbejder et udvalg bestående af  
Per Terp og Klaus Hemp med tiltag og anbefalinger til hurtigere golf.  
Foreløbig er der sat fokus på flg.: 
Tee ud - når du er klar. Spilleren med honnøren bør gå direkte på teestedet og slå  
sit drive, mens de øvrige skriver scorekort. 
Gå ud i en vifte - og gør dig klar. 
Put ud - hvis muligt. Det er ikke sikkert man behøver at markere et 30cm. put. 
Boldkaptajn. Hver bold har en boldkaptajn, som skal opmuntre til, at bolden bedst muligt  
bruger etikettereglerne for bedre flow. 
Hvis man ønsker at læse mere om spilletempo, henvises til hjemmesiden under banen    
og under hurtigere golf - bedre golf. Folderen står ligeledes fremme i restauranten. 
Flow. Følgende tiltag er sat i værk for at forbedre flowet på banen. 
Bolde bliver lagt sammen til 4 bolde i weekenderne i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 12.00. 
Hul 3 er lavet til et Call hul, hvilket betyder at når alle i bolden er på green, går man til siden  
og lader bolden bagved drive ud, og derefter går man ind og putter færdig. 
Der er indført differentierede greenfeepriser, som skal være med til at fordele presset på  
banen. 
Med ovennævnte tiltag, håber vi alle vil opleve et bedre flow og spilletempo, og  
dermed få en mere positiv golf-oplevelse. 



 
Ny vaskeplads. 
I budgettet for 2016 er der sat penge af til ny vaskeplads i forlængelse af buggygaragen.  
Status på projektet er at Lasse Løvgren har udarbejdet tegning - der er ved at blive  
indhentet tilbud fra entreprenører - og endelig skal der søges om tilladelse hos kommunen 
Nyt stiforløb fra hul 11 og hul 13. 
Ligeledes med i budget 2016. Her afventer vi masterplan fra Casper Grauballe. 
 
Nu kan det blive sjovere at træne det korte spil 
Mellem 40 og 50 % af vores slag på en golfrunde foregår omkring og på green. Så ved at træne  
det korte spil og blive rigtig skarp i dette, kan der hentes mange slag på en golfrunde. Vi har  
derfor indkøbt nogle ringe/ wire med forskellige diametre, som kan placeres på puttinggreen, og  
de 2 indspilsgreens, som gør det muligt at øve det korte spil på en sjovere måde.  
 
Eliten 
Ved Danish International Ladies Amateur Championship, som er blevet spillet i Silkeborg Ry  
golfklub, lykkedes det Malene Krølbøll at vinde efter 4 omspilshuller. 
Stort tillykke til Malene med den flotte sejr. 
Ved EM for hold, der afvikles 5. - 9. juli, er Hedeland flot repræsenteret med hele 2 spillere. 
Malene Krølbøll stiller op for damelandsholdet på Island, hvor der spilles på Oddur GC.  
Og Mathilde Fredensborg stiller op for pigelandsholdet i Norge, hvor der spilles på Oslo GC.  
Vi ønsker begge piger held og lykke, og resultaterne kan følges på golf.dk. 
Fra den 20. juli spilles der Individuelt EM i Sverige på Hooks GC i Jønkøbing. 
Malene er udtaget, og Mathilde er på venteliste, men vi krydser fingre for at hun også kommer 
med. 
 
Slutteligt vil bestyrelsen ønske alle en fortsat rigtig god sommer med masser af gode 
golfoplevelser. 
 
På bestyrelsens vegne  
Karin Thøgersen  
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