
Vigtige datoer juni/august 

Træning på driving range 
Pas på boldene, de koster 3 kr. stykket! 

Rigtig mange bolde forsvinder hvert år, så I må meget gerne passe godt på hvor I slå 
dem hen.  Det er især på venstre side, mod skoven der er slem, højre side mod par 3 
banen, er dog lidt bedre.  

En god regel er, at hvis du har det med at slå lidt til højre, så prøv at stille dig på 
venstre side af driving rangen. Hvis du er en som slå lidt til venstre, vil det være 
bedre at stille dig på højre siden.  

Husk at hvis der er medvind, skal du passe på dem der spiller på 16. hul. 

Hilsen Oli Barddal    

 

Redaktion: Kommunikationsudvalget * Indlæg mailes til nyt@norddjursgolf.dk * Deadline den. 30. i md. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 22. juni Juniorcup – Distriktsfinale 
 24. juni Pink Cup 
 28. juni Parturnering  

1-6. juli Træning/Sommerkurser 
4-6. august  Juniorlejr 
13. august Ping fitting kl. 15-18 
 
 

 

NDG-News: Send os oplysninger om din klubs/udvalgs nyheder, gode historier, 
arrangementer etc., så bringer vi dem her.   e-mail til: nyt@norddjursgolf.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dette er 4. udgave af Nyhedsmailen for Norddjurs Golfklub – juni udgivelsen.  
Vi vil bestræbe os på at bringe de vigtigste nyheder/informationer med 
relevans for flertallet af klubbens medlemmer i den nærmeste periode.  

 

mailto:nyt@norddjursgolf.dk


Sekretariat 

Har du ½ årlig 
opkrævning, vil du i den 
nærmeste fremtid 
modtage 
kontingentopkrævning.  

Efter betaling af denne, 
kan du i sekretariatet 
hente halvårs-mærkat til 
påklæbning på 
bagmærke. 

Bestyrelsen har 
udarbejdet nye regler 
for afholdelse af 
arrangementer i 
Norddjurs Golfklub. 
Disse kan læses på 
opslagstavlen i 
klubhuset eller her: 
Regler for afholdelse af 
arrangementer 

 

 

 

 

 

Træner/pro 

Sommerkurser: 
fra 1. – 6. juli fra kl. 
09.00 – 15.00  

Demodag den 13. 
august. Ping kommer 
på besøg.  

 Juniorlejr fra den 4. 
– 6. august 

  

 

 

  

 

 

 

Ansættelse i 
jobtræning 

Gunnar Pilgaard er 
ansat i jobtræning i 
perioden 2.6. – 19.9.  

Gunnar skal hjælpe 
med forefaldende 
arbejde på kontor, i 
klubhus og hos 
træneren. 

Gunnar vil 
almindeligvis være 
på arbejde tirsdag, 
onsdag og fredag 
eftermiddag. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Greenkeeper 

Om og ved hul 9 er 
der nu fjernet 
rødder, fræset, sået 
og plantet og 
området er planeret. 
I den forbindelse er 
der lavet dropzoner. 
Information 
desangående på 
opslagstavle og i skab 
ved. 1. tee. 

De spande, I møder 
rundt på banen, er 
hvor der er sat 
muldvarpefælder. 
Der er i indeværende 
periode fanget 27. 

Der er desværre igen 
kommet gåsebiller. 
Vi håber de nyligt 
opsatte stærekasser 
og deraf stære vil 
afhjælpe dette. 

Teeopsamling:    
12 med pil op 

Nedslagsmærker og 
river – kan blive 
bedre. 

 

 

 

 
 
 
Sekretariat: hverdage    9.00 til 15.30 
Sekretariat: weekend  10.00 til 15.00  
Proshop: tirs.-lørdag  10.00 til 15.00 
Træner: tirs.-lørdag  10.00 til 15.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEMÆRK 
Passive medlemmer må nu benytte Træningsarealer 

samt par 3. Derfor er der i år også bagmærker til 
denne medlemsform!  

http://norddjursgolf.dk/medlemmer/afholdelse-af-arrangementer/
http://norddjursgolf.dk/medlemmer/afholdelse-af-arrangementer/


 

Velkommen til de nye 
medlemmer klubben 

1751 Ole Gyldendal Sørensen 
1752 Bent Thomasen 
1754 Julius Glinvad Kristensen 
1755 Kristian Overgaard 
1756 Lone Berman 
1757 Per Høj 
1758 Jan Rasmussen 
1760 Else-Sonja Bitsch 
1761 Martin Ø. Andersen 
1762 Glenn Nybro Pedersen 
 

 

Husk at der er udstyr til ethvert behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Klub 37 
Klub 37 turneringerne torsdag aften kl. 18.00 fortsætter ufortrødent med succes. 

Vi har fået nogle spørgsmål om man kan deltage i turneringerne, hvis man har hcp.  
mellem 36 og 37 – og ja, det kan man. Klubben burde måske hedde Klub 36,1, for 
intentionen er, at alle med hcp over 36 kan deltage. 

Vi har i år givet dispensation til nogle få, der har et lavere hcp end 36. Det drejer 
sig om golfspillere, som ikke kan klare at gå en 18 hullers turnering, og således 
ellers aldrig vil komme til at deltage i en turnering.  

Det drejer sig også om golfspillere, som måske føler sig usikre eller mangler 
tryghed ift. at deltage i en stor klubturnering. 

Der kan være andre personlige årsager til, at man gerne vil deltage i Klub 37 
turneringerne på trods af et lavere hcp end 36. Du er velkommen til at kontakte en 
i Begynderudvalget, så kan vi tage os en snak om dit ønske og behov. 

 

 

Nyt fra Baneudvalget 
Bane mangler i den grad vand. Den er så tør at græsset visse steder er ved at blive 
gul.  Vores vandingsanlæg slet ikke klare at vande det hele og desværre er det også 
rigtig dyr at vande fra vores anlæg. Så vand fra oven, tak. 
 
På hul 1 har baneudvalget besluttet at bunker mod højen skal fyldes op med jord 
og i venstre side får græsset lov at gro så det danner semirough. 

På hul 4 er det et ønske at forlænge hullet til ca. 165 meter ved at flytte greens 
længere ind i skoven, men det er desværre en dyr historie som der ikke i øjeblikket 
er  økonomi til. 
 

Men hav tålmodighed så kommer det. 

Baneudvalget 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra sponsorudvalget. 
Det var med blandede følelser, jeg gik i gang med arbejdet i sponsorudvalget, men 
jeg fandt hurtigt ud af, at jeg havde en fantastisk god hjælp fra de enkelte 
medlemmer af udvalget.  

Vi startede med, at skabe et oveblik over nuværende sponsorer, og måtte 
desværre konstatere, at flere faldt fra. Dels på grund af, at vi ikke havde gjort vort 
arbejde med sponsorpleje godt nok og dels fordi, det fortsat er en svær tid for 
mange virksomheder. 

Som det næste forsøgte vi at skabe et overblik over hvilke sponsormuligheder der 
var, og fik prissat disse ydelser. Til slut gik vi i gang med at fokusere på, hvilke 
sponsoremner der var dels i nærområdet og dernæst lidt længere væk. 

Det var udvalgets opfattelse, at den budgetterede indtægt fra sponsorerne på kr. 
200.000 var opnåeligt på trods af det var frafald af sponsorer i starten. Indtægten 
på sponsorer var på 145.000 i det foregående regnskabsår. 

Jeg tvivlede lidt på, at vi kunne nå budgettet, men hver gang jeg mødtes med 
medlemmerne af sponsorudvalget, gik jeg meget optimistisk fra mødet. Udvalget 
sprudler med ideer, men de forstår også, at holde fast og gennemføre salget. Vi 
har nået det budgetterede beløb, men vi skal videre, og det tager vi fat om lige 
efter sommerferien. 

Vi skal som medlemmer af Norddjurs Golf være taknemmelige for den støtte 
sponsorerne yder klubben. Støtten svarer til 40 nye fuldtidsmedlemmer, så det er 
ikke et uvæsentligt bidrag vore sponsorer kommer med. 

Herfra skal lyde en stor tak til sponsorudvalgets medlemmer. Jeg ser frem til det 
fortsatte arbejde. 

 

Ole Jensen 
Formand for sponsorudvalget 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pink Cup er en golfturnering for kvinder til fordel for kampen mod brystkræft. 
Pink Cup er en landsdækkende turnering for alle kvinder tilmeldt en golfklub med gyldigt 
DGU medlemskab.  
 
Turneringen adskiller sig fra andre turneringer ved, at det ikke udelukkende er det 
spillemæssige resultat, der er afgørende for placeringen. Det er nemlig først og fremmest 
det indsamlede beløb pr. golfklub, der tæller. De 30 klubber, der har  
indsamlet flest penge til brystkræftsagen samt ti klubber fundet ved lodtrækning inviteres 
til en festlig landsfinale, hvor der venter dem en række forkælelser i form af baneservice, 
lyserøde balloner, god mad og drikke og ikke mindst et overdådigt præmiebord. 
 
Udover æren ved at være den golfklub i Danmark, der har indsamlet flest penge til 
brystkræftsagen, vinder klubben en smuk bronzeskulptur og modtager et diplom, som 
bevis på den flotte præstation og store indsats.  
 
Pink Cup var en succes lige fra starten af da turneringen startede i 2003. Ikke mindre end 
64 klubber tilmeldte sig det første år, og ikke færre end 29 klubber har spillet med alle år.  

Nyt fra tirsdagsdamerne 
Den årlige Pink Cup turnering holdes den 24. juni fra kl. 14.00,  den dag skulle vi 
havet spillet med rød bold, så den udgår.  
Tilmeld dig i Golfbox senest den 22. juni, kl. 12.00 
De første par timer bliver der budt på puttekonkurrence og hygge. Kl. 16.00 
tee’er vi ud i gunstart til en stableford turnering.  
Vi spiller i 2 rækker, og der er mange fine præmier, der er sponsoreret af 
forskellige sponsorer, der støtter bekæmpelse af brystkræft – bla. Tupperware, 
Rosendahl, Holmegaard, Aida mfl. 
Efter turneringen hygger vi os med lækker mad, der er delvis sponsoreret af 
Møllebistroen. 
Vi har nye tiltag i år, bla. salg af lykkeposer, så mød op til en sjov, hyggelig og festlig 
dag og aften og “støt brysterne” 

Støt op omkring PINK CUP, få din mand, nabo, venner, familie, frisøren, 
golfspillerne i Norddjurs, arbejdskollegaer til at give penge for hver point du laver 
den dag. Kan du ikke den dag, så støt en der skal spille. 
 
Se opslaget på tavlen i klubhuset for mere information omkring PINK CUP. 
 
På gensyn fra Pink Cup Udvalget 
Birthe, Karin, Kate, Tina og Inge-Lis 

 
 

              
               

       
 

  
 
 
 
 
 
 

 



  

Nyt fra Veteranklubben 
Onsdag den 14.5. havde Veteranerne besøg af venskabsklubben fra Hammel. 

103 golfere var mødt op og vejret viste sig fra den bedste side dog med truende 
skyer hen i mod slutningen men alle nåede heldigvis ind før regnen stod ned i tove. 

Der blev serveret en platte- kaffe og kage.  

Dagen sluttede med præmieoverrækkelse til vinderne, som fra Hammel var Nelly 
Lysgård, Else Nielsen , Jette Tønning – Henning Svendgaard, Per Buch, Poul 
Skaarup, Jørn Sørensen, Erling Christensen, Mogens Guldbæk og Jesper Krogh og 
fra Norddjurs Ellen Margrethe Larsen, Birthe Steffensen, Gitte Sørensen , Inger 
Mouritsen  -  Ove Vinther, Jørn Friis Christiansen Tage Søby, Karsten Mouritsen, 
Frede Bech, Niels Foss og Ove Hedemann Nielsen. 

Nærmest flaget på de 4 par 3 huller blev: Torben Gabriel  1,95 meter  
Bent Steffensen   3,36 meter    
Hans Sørensen   2,17 meter  
Henning Andersen   l,49 meter  

Længste drive på hul 18 blev for damerne Linda Rokbøl og for herrerne Svend Høj 
Thomsen, så her var det Hammel der var længst slående.. 

Der var rigtig fine scores fra begge hold, det betød derfor at holdkonkurrencen 
Hammel og Norddjurs imellem næsten blev lidt for spændende.  
 
Det endte dog med en sejr til Norddjurs på 340 mod Hammels 333.  
Alt i alt en rigtig god golfdag. 

 

Golfhilsen fra Veteranklubben 

 

Den 25.06.2014 kommer venskabsklubben fra Grenå på besøg. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Eliten 
Eliteholdene har nu spillet anden runde i danmarksturneringen. Det blev en runde med 
svingende resultater. 

Kun førsteholdet klarer sig igennem med 2 sejre, og ligger nu nr 1 i deres pulje. De skal 
gerne holde pladsen, så vi får et hold i 4. division til næste år. Unge Joachim Jensen, som 
kun har spillet golf i få år er allerede nu en fast bestanddel af 1. holdet.  

2. holdet, som også spiller i kvalifikationsrækken må kæmpe lidt mere for sejrene. Det 
blev til et nederlag til Hobro Lørdag, men holdet kom stærkt igen søndag, hvor de vandt 
suverænt over Skive. Holdet består af rutinerede kræfter som Henning Schødt og Henrik 
Rosengren, men også unge uprøvede kræfter kom i weekenden i spil. Magnus Larsen 
spillede med søndag på hjemmebane, og vandt sin match efter hul 16. 

Pigerne er kommet på en prøve i 3. division. Denne weekend bød på nogle spændende 
kampe, men endte desværre med to nederlag. Målet er en 2. eller 3. plads, så der igen til 
næste år kan stå 3. division på turneringsplanen. Til næste år håber vi at Sanne Hansen er 
klar igen efter barsel. 

Næste turneringsweekend finder sted 9. og 10. august. Alle tre hold spiller hjemme 
lørdag, så vi vil gerne opfordre de der har lyst, til at komme ud og heppe og forhåbentlig 
se flot golfspil. 

På vegne af elitetruppen 

Marie Næsby 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



  

  
22. maj 2014 

Sponsorerne og deres gæster blev budt velkommen af vores formand, Ole Jensen.  
Derefter var en sandwich og en forfriskning, inden der var gunstart kl. 13.00.  
 
Der var små 50 deltagere. Vi havde fantastisk vejr på dagen, og et par veloplagte 
fyre i service vognen (Jørgen S og Mogens M), sørgede for væske til alle rundt på 
banen. De sagde der var højt humør hele vejen rundt. Der var indlagt små 
konkurrencer undervejs, såsom tættest på flaget på par 3 hullerne, og længste 
drive på hul 18.  

 

Runden var færdig ca. kl 17, hvorefter der var en forfriskning i klubhuset, inden vi 
satte os til en overdådig buffet fra Appetit i Auning. Afsluttet med en dessert kage 
hvor sponsorernes logo var lavet i på kagen i marcipan. Den vakte jubel. 

Sluttelig var der præmie overrækkelser til vinderne. En helt fantastisk dag med højt 
humør over hele linjen.  

Vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle dem der på dagen ville hjælpe i 
køkkenet. Det var med til at gøre dagen perfekt. 

Erik Rasmussen/ Sponsorudvalget 

Se alle billederne på http://norddjursgolf.dk/fotos/sponsorturnering-maj-2014/ 

 

http://norddjursgolf.dk/fotos/sponsorturnering-maj-2014/


En tidlig Pinsemorgen i golfklubben 
26 morgenfriske spillere mødte frem til den herligste pinsemorgenrunde. Vejret viste sig fra den allerbedste side. Ingen 
vind – totalt stilhed. Det var kun fuglene morgenkvidder, der kunne høres. En helt underlig og meget dejlig oplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var gunstart på bagni, så selvom kroppen var lidt morgenstive, var det jo ingen hindring for at kunne nyde den 
dejlige natur. 

Solen er på vej op.  
Taget fra tee-stedet på 17.hul 

 

 

 

 

 

 

 

 

En morgen-uberørt green på 1. hul 

 

 

Der blev egentlig mange gode scores. 
 
Morgenen blev sluttet af med varme   
morgenrundstykker i klubhuset samt  
uddeling af beskedne vinpræmier til  
de heldige vindere. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

lige en lille reminder på diverse 
 

 

Bestyrelsen vil gerne erindre om, at parkeringspladserne nærmest klubhuset er forbeholdt Personale, hvilket 
inkluderer de ansatte i klubben samt bestyrelsen. Tag venligst hensyn til dette.  

     

Dresscode, ja hvad er det i en golfklub? Vi har ry for at være en golfklub for alle, og det vil vi gerne vedblive at være, og 
det er bemærket, at vi ikke overholder et minimum for dress code.  

Vi går ikke op i mærkevarer, men kun anstændig golfbeklædning. Prøv lige at tænke over det næste gang, du møder op 
på golfbanen. Selv om solen skinner og temperaturen er høj går vi ikke rundt på golfbanen for eks. at tage solbad el. 
lign. Men for at spille golf.  Vi henviser til klubbens ordensregler: http://norddjursgolf.dk/bane/lokale-regler/  

 
 

P 

http://norddjursgolf.dk/bane/lokale-regler/


Vi vil gerne holde vores bane flot og indbydende uden alt for mange reparationsudgifter…….så hvis alle 
hjælper til, sparer vi arbejdstimer i den sidste ende. 

 

Her henviser vi også til klubbens ordensregler: se vores hjemmeside  
http://norddjursgolf.dk/bane/lokale-regler/ 

Dette gælder også nedslagsmærker på greens…. Husk at rette dine og evt. andres op, hvis de har ”glemt” det. En flot 
green kan hurtigt blive dyr at vedligeholde, hvis greenkeeperne skal bruge deres tid på at rette dine nedslagsmærker 
op. 

Igen lige lidt om de regler, vi alle har været med til at vedtage i klubben 

 
 

Rigtig god sommer med hilsen fra Bestyrelsen 

Medbragte 

drikkevarer må ikke 

nydes i klubhuset 

ll  å t  

Se hjemmesiden: 
http://norddjursgolf.dk/klubhus/sekretariatklubhus/ 
 

http://norddjursgolf.dk/bane/lokale-regler/
http://norddjursgolf.dk/klubhus/sekretariatklubhus/


Flåter og andre insekter 
Det dejlige forårsvejr har lokket flere af skovens kryb og kravl frem tidligt i år.  

Flåterne har været usædvanligt tidligt fremme i år. De bliver aktive, når  
gennemsnits-temperaturen er over fem grader, og det har vi været længe.   
Flåterne findes hovedsageligt i høj vegetation/rough.  

Hvis flåterne har bidt, skal man naturligvis fjerne dem og holde nøje øje med, at der ikke forekommer hævelser på 
kroppen, hvor de har bidt. Hvis flåterne bider sig fast i nøgne sommerben, er der risiko for at få sygdommen borrelia. 

I Danmark er det op mod 15% af flåterne der bærer på infektionen borrelia. De uheldige der bliver bidt og smittet kan 
behandles og i langt de fleste tilfælde undgå varige mén. 
Hvis sygdommen ikke behandles kan den hos få udvikle sig og give symptomer fra nervesystemet (neuroborreliose) 
med hovedpine og stivhed i nakke og ryg. Får sygdommen lov at udvikle sig, kan den i yderste konsekvens give 
nervesmerter eller muskellammelser – typisk ansigtslammelser. 
 
Det er ikke kun flåterne, der er tidligt på spil i den danske natur i år. Også flere flyvende insekter er i fuld gang med at 
gøre sig til rette i naturen. 

De første myg er begyndt at stikke, og bier og hvepse er i fuld gang med at opbygge deres bo. De har haft helt 
optimale forhold indtil nu, og hvis det tørre, varme vejr og regnvejret fortsætter med at afløse hinanden på skift, så vil 
der komme rigtig mange hvepse i år. 

 

Flåtbåren sygdom, forebyggelse af 
Af: Bjarne Ørskov Lindhardt, speciallæge 

Fakta 

• Når du færdes i områder med mange flåter, er det vigtigt at dække bar hud, det vil sige at bruge lange bukser 
og støvler 

• Brug af myggemidler på hud og tøj kan reducere antallet af flåter 
• Når du har været i områder med mange mere om flåter og forebyggelse her 

 
 

 

 

 

 

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/infektioner/sygdomme/diverse/flaatbaaren-sygdom-forebyggelse-af/


Greenfee tilbud 
Tag dine venner med til Norddjurs Golfklub. 
 
Bestyrelsen har besluttet at tilbyde gæster greenfee til halv pris i hele juli måned.  

Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter eller rabataftaler. 
Greenfeen i juli måned er det halve af den ordinære greenfee – altså 150 kr på hverdage og 175 kr  i weekends og søn- 
og helligdage.  

Juniorer får tilsvarende halv pris – altså 75 kr på hverdage og 87,50 kr I weekends og søn- og helligdage.  

Greenfee på Par3-banen er 37,50 kr alle ugens dage. 

 

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

 

Hole in one 
Vi vil meget gerne sprede nyheden om det perfekte slag på hjemmesiden og Facebook. 
SÅ HUSK at når du laver din (næste) hole in one, vil vores webmaster meget gerne besked på 
webmaster@norddjursgolf.dk   
 
Endnu bedre bliver det hvis du medsender et foto.  
F.eks. en ”selfie” af dig og din bold, hullet du scorede på, whiskyflasken, eller måske et af dig og din misundelige 
markør/medspillere.    
Har du ikke selv et kamera er der garanteret andre, som med et snuptag kan hjælpe med deres mobil-kamera. 
Kom frisk! 

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