
** Vigtige datoer maj/juni ** 

 

OPFORDRING/BØN FRA GREENKEEPERNE 

Det er til stor gene for vores arbejdsrytme, at riverne IKKE lægges rigtigt i bunkerne 

– HELE RIVEN SKAL LIGGE PÅ TVÆRS I SANDET. Det tager betydeligt længere tid at 

klippe, når vi hele tiden skal ud og lægge riverne på plads. Denne tid kunne med 

fordel bruges bedre med andet arbejde. 

På forhånd tak 

Greenkeeperne 

 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 10.05/11.05 Danmarksturnering 

 10.05 Åbent Hus - Begynderudvalg 

 15.05 Juniorcup  

 22.05 Sponsorturnering 

 05.06 Kønnenes Kamp  

 08.06 Pinseturnering 

 15.06 Danmarksturnering - Elite 

 22.06 Juniorcup – Distriktsfinale 

 28.06 Parturnering 
  

   

                     Vi efterlyser indlæg til 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 3. udgave af Nyhedsmailen for Norddjurs Golfklub – maj 

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


 

 

  Velkommen i klubben til: 

 
76-1043 Lars Bendtsen                76-1732   Carla Boesen Hjortshøj 

76-1733 Frederik Hansen                76-1734   Erik Engvang Hansen 

76-1735 Hans K. Søndergaard               76-1736   Axel Bakmand 

76-1737    Hans Chr. Velling Jensen         76-1738   Kai Møgelsvang 

76-1739    Axel Munkholm                76-1740   Eva Larsen    

76-1741 Sofie Christensen                76-1742   Mads Cramer Christensen 

76-1743    Bent Lund Pedersen                 76-1744   Lars Bødker    

76-1745    Finn Jakobsen                76-1746   Kamma Andersen 

76-1747 Frederikke Hove Hansen         76-1748   Mikkel Venneberg Mejrsk 

76-1750    Martin Angelo Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbent Hus i strålende sol 

Søndag den 27. april i strålende sol åbnede Norddjurs Golfklub dørene for gæster, der overvejer at 

komme i gang med at spille golf. Omkring 20 mennesker lagde vejen forbi vores golfbane. Vi var 

mange, der stod parat til at give gæsterne en god oplevelse. De fik mulighed for at slå langt på 

Driving range, at putte og spille 4 huller på par3 banen. De deltog i en puttekonkurrence, inden de 

fik kaffe og kage og grillede pølser, mens de fik fortalt, hvad prøvemedlemskurset indeholder.  De 

fleste indmeldte sig og er nu begyndt som prøvemedlemmer i Norddjurs golfklub.  Der blev trukket 

lod blandt gæsterne om et gratis prøvemedlemsskab. Den heldige vinder er også i gang. 

Gæsterne roste igen i år Åbent Hus- arrangementet.  Det er ikke mindst, fordi vi i Norddjurs 

golfklub er så heldige at kunne trække på mange frivillige spillere til at hjælpe og vejlede gæsterne. 

Det er meget vigtigt, at gæsterne oplever en god stemning og hyggelig atmosfære samtidig med, de 

indføres i den vanskelige disciplin: at spille golf. 

Lørdag den 10. maj åbner vi igen dørene  

og gentager forhåbentlig succesen. 
 

Venlig hilsen 

Begynderudvalget 
 

 



  
 

NYT FRA TIRSDAGSDAMERNE 

Den 29. april afholdt Tirsdagsdamerne en velkomstturnering 
for nye damer i klubben. 

Vi var 38 damer, der spillede i et dejligt solskinsvejr og med 
højt humør. 

Der blev spillet greensome med flotte scoringer. 

Der var præmier fra Matas til 3 vinderhold, nærmest flag på 4 
hul og hul 15 + klappepræmier. 

Tirsdagsdamerne afholder en velkomstturnering igen den 19. 
august. 

Den 27. maj inviterer Randers Golfklub til venskabsturnering. 
Håber at I er rigtig mange, der har lyst til at tage kampen op 

mod Randersdamerne. 

I skal tilmelde jer direkte til turneringen hos Randers Golfklub 
eller alternativt på turneringsoversigten NDG, som så 

videresender tilmeldingslisten til Randers. 

Bak op omkring vores venskabsturneringer. 

I uge 22 vil der ikke blive afholdt tirsdags damer. 

 

HILSEN TIRSDAGSDAMERNE 

 

 



Sekretariat 

Der er kommet nyt it 

på skranken til 

bekræftelse, 

tidsbestilling m.m. i 

Golfbox. Dette skulle 

gerne minimere de 

forholdsvis mange 

udfald og fejl, der har 

været på det 

seneste. 

Der ligger RIGTIG 

mange bagmærker 

på skranken – husk at 

tage dit, når du 

spiller næste gang. 

Husk også at passive 

medlemmer i år har 

bagmærke. Dette 

fordi passive 

medlemmer i år kan 

benytte alle 

træningsarealer. 

 

 

 

 

Træner/pro 

Onsdagstræning for 
dem som har over 36 
i hcp.: 

Den 14. maj starter 
træning for de som 
har over 36 i hcp.  

Hver onsdag fra kl. 
17.00 – 18.00 eller 
18.00 til 19.00 maks. 
12 personer per hold.  

Pris per gang 45 kr. 

Gratis de første 3 
gange for de, som 
har 54 i hcp.  

Morgenkurser starter 
fra den 13. maj.  

Hver tirsdag i maj og 
juni fra kl.11.00 til 
12.00.  

Hver torsdag fra 
10.00 – 11.00  

5 x 25 min kun 650 
kr. spar 150 kr.  

10 x 25 min + 9 
hullers baneunder-
visning 1200 kr. spar 
1000 kr.  

 

  

 

Service-

medarbejder 

Der er mange nye 

frivillige hjælpere – 

det er dejligt. Tak for 

det. 

Der er nu mad i 

automaterne. Husk 

at man også kan 

bestille mad ved 

henvendelse i 

sekretariatet. 

Husk at kontrollere 

at servicet er rent 

inden det sættes i 

skabe/skuffer. 

HUSK! Der er trykluft 

til sko-rensning ved 

begge døre i klub-

huset. 

 

 

 

 

  

Greenkeeper 

Den nye mand i 

greenkeeperstaben 

er Stig Helenius. Han 

er i jobtræning i 3 

måneder, så ham vil i 

se en del til hen over 

sommeren. 

Det nye dameteested 

på hul 16 og det nye 

hvide teested på hul 

14 åbnes sidst i uge 

19.  

Rødder på blandt 

andet hul 3 fjernes i 

nærmeste fremtid. 

Verner, Jonny og 

Hans har plantet 

træer mellem hul 1 

og 2 samt langs 

Nordkystvejen. 

 

HUSK AT RETABLERE 

NEDSLAGSMÆRKER 

 

Se desuden indlæg 

på forsiden om 

placering/tilbagelæg

ning af river 

 

 

 

 

 

 

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!  



 

Pressekontakt 
Flere medlemmer har efterspurgt større synlighed af klubben i medierne. 

Begynderudvalget har bl.a. derfor kontaktet journalist John Pedersen, 

Amtsavisen, der herefter deltog i et møde med Begynderudvalget og 

formand Ole Jensen. 

Resultatet af dette møde blev en aftale om artikler om en række turneringer 

og arrangementer i klubben i løbet af sæsonen. Artiklerne bliver en 

kombination af omtale af turneringen/arrangementet og et interview med 

relevante medlemmer i forhold til det, der skal omtales. 

Status er, at der er sket omtale af åbningsturneringen, forårsturneringen og 

åbent hus arrangementerne. Endvidere er der lavet interviews med formand 

Ole Jensen samt Jannet og Ronny Hansen. 

Næste artikel vil omhandle Sponsorturneringen den 22. maj 2014, hvor det 

forsøges at få etableret et interview med en af sponsorerne. 

Der er planlagt presseaktiviteter i forhold til en række kommende 

turneringer/arrangementer og flere af medlemmerne har stillet sig til 

rådighed til interviews. 

Pressekontakten koordineres mellem Begynderudvalget og 

Kommunikationsudvalget. Inge-Lis er tovholder. Har du gode ideer er du 

meget velkommen til at kontakte mig. 

 

Inge-Lis 

 

Se de seneste indlæg her (klik på linket): 

Fra sommer-caddy på Fanø til golf-formand i Allingåbro 

Succesfuld Åbningsturnering i Norddjurs Golfklub 

Golf er en stor del af familien Hansen fritidsliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dinby.dk/folkebladet-djursland/fra-sommer-caddy-paa-fanoe-til-golf-formand-i-allingaabro
http://dinby.dk/folkebladet-djursland/succesfuld-foraarsturnering-i-norddjurs-golfklub
http://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2014/05/Net-avis-1-maj.png


Tirsdagsdamerne kan ikke gå på 

vandet, men ................. se lige hvad 

Berit præsterede på hul 3 under årets 

første Tirsdags-dameturnering den 

01.04.14 - og så er det ikke engang 

aprilsnar! 

 

Bodils hærgen har givet nogle 

udfordringer - vel at mærke hvis man 

bevæger sig udenfor fairway. 

 

Berit slog en lille skævert - og sikke et 

sted at lande! 

Egon Kristensen – 

har podet et 

”golftræ” 

Fra hverdagen i Norddjurs Golfklub 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGYNDERUDVALGET 

Begynderudvalget holdt åbningsturnering for Klub 37 den 24. april. 40 friske golfspillere deltog i 

turneringen. 

Turneringen var en ”invitationsturnering”, idet alle, der havde deltaget i Klub 37 sidste år  - uanset 

nuværende  hcp. - var inviteret. Endvidere var holdkaptajnerne til kaninturneringer inviteret, og endelig 

var der inviteret 3 fra hver af klub i klubberne – tirsdagsdamer, veteraner og onsdagsherrer. 

Klub i klubbernes deltagelse havde til hensigt at ”sluse” spillere med hcp under 37 ind  i de relevante 

andre klubber. Repræsentanterne fra de 3 klubber i klubben fortalte da også engageret om hver sin klub, 

og det er allerede erfaret, at flere af de ”udstødte” fra Klub 37 nu deltager i andre klubber i klubben 

Efter turneringen blev der serveret varm suppe, kaffe og kage, uddelt præmier og snakket golf. 

Tak til holdkaptajner for jeres indsats for Begynderudvalget og tak til repræsentanterne fra Klubber i 

klubben for jeres deltagelse i arrangementet, og ikke mindst tak til tidligere medlemmer af Klub 37 for 

jeres altid positive indstilling og gode humør. Vi ønsker jer lykke på ”rejsen” mod lavere hcp. 

Begynderudvalget/Klub 37 

 

 
 

VETERANKLUBBEN 

Den 19.3. havde Veteranklubben 

som optakt til den nye golfsæson 

inviteret til spisning. 71 glade golfere 

mødte op og efter 18 huller i en 

smule regn og præmieover-

rækkelse kunne alle glæde sig til en 

hakkebøf med løg samt tilbehør. 

Snakken gik og et par golf historier 

blev det også til. Så vi i komiteen ser 

frem til mange golfere, gamle som 

nye, i den kommende sæson. Mange 

glæder sig sikkert også til at der kan 

blive reguleret handicap igen - der 

har været meget høje scores hen 

over vinteren. 

 

Golfhilsen fra Veteranklubben 



PROSHOP 

10 % på 

alt regntøj i 

maj 

 

Ny elvogn   

KR.     6.990,- 

 

 

Cleveland golfsæt  

 

5 – Pw fra  

KR.  3.499  

 

 

Køb 2 par handsker  

Og få en par gratis. 

Der kommer masser af 

demo udstyr fra Ping 

i maj måned 

 

Demodag i starten 

Af juni 

med Cleveland og Ping 

  

  



 

 

 

 

 

Information fra Begynderudvalget/Klub 37 

 

Husk kaninturnering for begyndere/prøvemedlemmer 

hver torsdag aften kl. 18.00.  
 

Tilmelding på Golfbox senest onsdag kl. 18.00. 

Pris for deltagelse 20 kr., der går til præmier og 

afslutningsturnering. 
 

Der kan ved ankomst bestilles grillpølse med brød til 20 kr. 

 

Mødetid senest kl. 17.45. 
 

Begynderudvalget/Klub 37 

 

 
 

 
 

 


