
Velkommen til de nye medlemmer i klubben 

76-1763 Viktor Tychsen Neess 
76-1764 Morten Meulengracht 
76-1765 Benjamin Rytter Jensen 
76-1766 Gunnar Sveinn Arnason 
76-1767 Hanne Munkholm 
76-1768 Marianne Andersen 
76-1769 Dorte Byrialdsen 
76-1770 Mogens Theill 
76-1771 Anne-Marie Theill 
76-1772 Albert Sams Simonsen 
76-1773 Viktor Haslund 
76-1774  Christian Andersen 

 

 

Redaktion: Kommunikationsudvalget - Indlæg mailes til nyt@norddjursgolf.dk 

    

 

 

 

 

 

Vigtige datoer: 

Torsdag d. 4. september Formandsmøde 
Ma-Ti d. 8-9. september Veteranernes udebanemesterskab på Øland 
Onsdag d. 10. september Bestyrelsesmøde 
Lørdag d. 27. september Junior - afslutning   
Søndag d. 28. september Begynder - afslutning 
Lørdag d. 4. oktober  Onsdagsherrer - afslutning   
Søndag d. 05. oktober  Afslutningsturnering, stableford 
Søndag d. 12.oktober  Tak for hjælpen turnering    
Søndag d. 2. november Cross Country  

 

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 5. udgave af Nyhedsmailen for Norddjurs Golfklub – septemberudgivelsen.  
Vi vil bestræbe os på at bringe de vigtigste nyheder/informationer med relevans for 
flertallet af klubbens medlemmer i den nærmeste periode.  
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Sekretariat 
Husk at hente dit 

kontingentmærke for  
2. halvår 2014 ved 

skranken i klubhuset. 

Fuldtidsmedlem: 
 RØDE mærker 

Passiv medlem: 
 ORANGE mærker 

 

 

 

BEMÆRK 
Passive medlemmer må nu 

benytte træningsarealer 
samt par 3. Derfor er der i 

år også bagmærker til 
denne medlemsform!  

 

 

 

Træner/pro 
Hvorfor spille golf med det samme hcp i mange år? 
Har du ikke lyst til at slå flere gode slag?  

Hvis du tror at du ikke kan blive bedre end du er, så tager du fejl.  
Det er ligegyldigt hvor gammel du er, du kan altid blive bedre til at spille golf.  

Alle kan spille golf, alle kan lære at slå til den hvide bold. Men det kan være svært uden 
hjælp. Der er mange som tror de kan gøre uden hjælp, men det kan ende med at du 
træner forkert. 

Kom på besøg og jeg vil hjælpe dig til at få bedre forståelse og viden om hvad der skal 
til for at gøre dig endnu bedre på banen.  

Undervisning: Få styr på dit spil og gå ned i HCP  

Super tilbud på lektioner i september 
 
3 x 60 min individuelle lektioner på 10 dage med videooptagelse Pris 300 kr.  

5 x 60 min individuelle lektioner på 20 dage med videooptagelse Pris 500 kr. 

2 x 120 min videooptagelse på banen. Der optages forskellige slag på banen som 
efterfølgende gennemgås sammen. Pris 400 kr.    

Garanti for bedre score og forståelse for golf  

Klippekort: Alle klippekort fra i år eller tidligere udløber den 31.12.2014  

Óli Barðdal, Golfræner i Norddjurs Golfklub 

 

 

 

 

 
 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Juniorlejr 2014 
Så blev det igen tid til årets juniorlejr. 
Mandag den 4. august mødte der 30 forventningsfulde unge mennesker op i klubhuset sammen med en del 
forældre og frivillige hjælpere. 
Vejrguderne var med os og viste dansk sommervejr når det er bedst. 

Olí havde sammen med juniorudvalget planlagt et stort program for dagene og ingen skulle komme til at 
kede sig. Aktiviteterne talte blandt andet tennisgolf, shortgame, regelprøve, foresome med mixede hold af 
øvede og mindre øvede spillere. Almindelig Stableford turneringsmatch over 36 huller for øvede og 18 huller 
for mindre øvede spilere. Foruden ”tosset med golf stafet”, puttekonkurrence, natgolf og Texas holdmatch. 

Dette års lejr var kendetegnet ved at juniorerne var mere ude på den store bane, end det har været tilfældet 
i tidligere år og med stor succes. Om aftenen var flere af juniorerne traditionen tro i søen efter bolde. I år, 
også i søen på hul 3. 
 

Kære alle: Ingen børn må være i søerne uden voksent opsyn. 
(Det skal vi vist lige have lidt bedre fat om næste år)  

Køkkenholdet sørgede for dejlig mad til alle, selvom Kim var lidt presset den første dag, da Mogens måtte 
udeblive den første del af dagen pga. et styrt på sin motorcykel. Mogens var heldigvis hurtig på banen igen 
og alt forløb perfekt. 

Et stort tak skal lyde til alle frivillige, der gør det muligt at afholde en juniorlejr. Endnu et stort tak til vores 
sponsorer, der gør det muligt at holde prisen for deltagelse på lejren nede, hvor alle kan være med. 

Hilsen juniorudvalget. 

 



Hjælp sponsorudvalget 

Sponsorer er en vigtig del af golfklubbens liv, på lige fod med golfklubbens medlemmer.  

Er du ansat i en virksomhed, der ikke er sponsor for golfklubben, vil vi gerne have en 
henvendelse fra dig.  
Vi vil hvorefter kontakte din virksomhed, for at se om din arbejdsplads har lyst til at være 
sponsor for Norddjurs Golf. 
Skriv en mail til sekretariatet stilet til Sponsorudvalget. 

Sælger søges 
Sommeren går på hæld og om få måneder spilles der afslutningsmatch 2014. 
I Sponsorudvalget er vi allerede i gang med at planlægge aktiviteterne i 2015. Vi har brug for 
hjælp til at kontakte vore nuværende sponsorer, men også potentielle sponsorer.  
Har du salgserfaring og lyst til at give et nap med, så står vi og mangler dig. 

Skriv en mail til obj@norddjursgolf.dk 

På sponsorudvalgets vegne. 
Ole Jensen 

 
Regionsgolf 

 

Veteran Elite holdet repræsenterede Norddjurs Golfklub ved  
½ Finalen i Års Golfklub fredag d. 29. august.  

Resultatet af denne kamp må ses på hjemmesiden efter 
klubmesterskabet. Alle på holdet er i fighterhumør og sætter alle sejl 
til for at vinde denne kamp.  

Norddjurs skal spille mod Sindal (som skrevet i Års) 

Ribe skal spille mod Frederikshavn i Vejen 

Vinderne af disse 2 kampe skal så dyste mod hinanden i Esbjerg 
lørdag d. 13. september  
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Kønnenes kamp 

Den 5. juni var det Veteranklubbens tur til at afvikle KØNNENES KAMP 
24 damer og 22 herrer havde tilmeldt sig så der var rigtig god plads på banen vi fik afviklet 
turneringen i rigtig flot vejr og højt humør blandt spillerne og rigtig flotte scores. 

Der blev serveret sparreribs med kartoffel og coleslaw samt kaffe og kage. 

Resultaterne for dagen blev: 

Nærmest flaget på hul 2 Pia Rosengreen med 7,17m. 
Nærmest flaget på hul 10 Martin Pedersen med 1,07m. 

Vinderne af damerne:  1. plads Pia Rosengreen 41 point 
                                         2. plads Anne Grethe Andersen 40 point 
                                          3. plads Kirsten Jensen 38 point 

Vinderne af herrerne: 1. plads Haldor Westergaard 41 point 
2. plads Bent J. Pedersen 37 point 
3. plads Henning V. Rasmussen 35 point 

Men det spændende var jo hvem der var de bedste, herrerne løb af med en kneben sejr på 
31,09 mod damernes 30,75.    
Så det var damernes gave i anledning af FARS DAG. 

 

Golfhilsen Veteranklubben 

  

 

 

 



Venskabsturnering mod GRENÅ den 25.6.2014. 
 
Efter flaghejsning og sang begav 98 golfere sig ud på deres starthuller turneringen blev 
afviklet i flot solskinsvejr  og alle havde en god appetit til den efterfølgende platte og kaffe 
med kage. 

Dagens resultater blev:  Længste drive for herrer Tage Særkjær 
Længste drive for damer Rita Kirkegård 

Nærmest flag:  hul 2 Bent Steffensen 2,26m 
hul 4 Torben Simonsen 2,52m 
hul 10 Per Grosen 3,00m 
hul 15 Kirsten Damgaard 0,34m (flot-flot). 

 
Grenå damer:  
1.plads Bodil Bach, Kirsten D.Højfeldt, Elise Fredhave og Annelise Callesen. 

Grenå herrer:  
1.plads Henning K. Christensen, Gunner Sørensen, Axel Nielsen, Georg Hintze, Bent Bang-
Petersen og Niels Ove Osborne . 

Norddjurs damer:  
1.plads Rita Kirkegaard, Kirsten Boje, Anne Grethe Andersen 

Norddjurs herrer: 
1.plads Frede Madsen, Per Grosen, Ove Hedemann Nielsen, Ove Kaalby, John Ilsø Jensen, 
Karsten Mouritsen, Ejnar Rosengreen og Ib Damgaard. 

Den spændende konkurrence mellem klubberne blev vundet af Norddjurs med 381 point mod 
360. Så vi håber vi kan holde standarden når vi skal til Grenå den 7.8. hvor vi skal spille om 
pokalen. 

Veteranklubben 

 

 

 

  



Sæsonen i Norddjurs Elitegolf 
Tirsdag aften viser sig fra sin bedste side, når man står på driving range i Norddjurs Golfklub. 
Her står 25 unge mennesker og træner teknik, længde og præcision sammen med pro træner 
Óli Barddal. I Norddjurs har eliteherrer og damer valgt at slå træningstiderne sammen, 
hvilket betyder, at truppen har skabt et unikt sammenhold og konkurrencegrundlag på tværs 
af køn, alder og golfhandicap. Der er flere unge talenter, som har kæmpet sig vej ind i 
elitetruppen, og som har stort sportsligt udviklingspotentiale.   

Sæsonen i år har budt på svingende resultater både på herre- og damesiden. Begge 
herrehold har spillet i kvalifikationsrækken i danmarksturneringen, mens damerne har prøvet 
kræfter med 3. division. Damerne har sikret sig endnu et år i divisionen, mens det ene 
herrehold sikrede sig en plads i oprykningsspillet til 4. division.   

Norddjurs Elitegolf håber på en endnu bedre sæson 2015 med god træning, sociale 
arrangementer og sportslige succeser, så Norddjurs Golfklub kan markere sig på landkortet 
som en god og stabil golfklub med glade spillere.  
 

Maria Kvist Trangbæk Landsmester for U18 Piger  

Maria deltog i Aon og vandt 
Landsmesterskabet for U18. Der blev spillet 
om finalepladser fra Jylland, Fyn og Sjælland, 
hvor Maria gik videre og kom i landsfinalen. 

   
AON junior Cup Landsfinalen blev spillet i 
Hjortespring Golfklub på Sjælland, hvor 
Maria blev landsmester. Hun skal således 
spille landskamp i Sverige til oktober. 

   
Super flot af Maria Trangbæk! Hun viser 
endnu en gang at hun er et kæmpe talent, 
som vi kan være meget stolte af i Norddjurs 
Golfklub.  

Tillykke med det flotte resultat! 

 



HULK   HULK 

Det kan da ikke passe? 
At vi allerede skal informere om afslutningsturnering 2014, som spilles 5. oktober 
Men kalenderen står jo allerede sådan, at tilmeldingsperioden til denne starter allerede mandag d. 1. september. 
Jeg håber, vi kan samle fuldt hus hertil, så vi får et ordentligt afslutningsbrag.  

Sponsor for turneringen er Djurslands Bank 

For ikke at alt skal ligne hinanden prøver vi at lave slagspil i både A og B rækken C og D rækken spiller som sædvanlig 
stableford. 
Hvordan hcp.fordelingen skiller bestemmes først ved opsætningen, da vi deler i nogenlunde lige store rækker.  

Det håber jeg ikke afholder nogen fra at tilmelde sig, da det faktisk også er lidt sjovt at spille slagspil. Man disponerer 
nok en anelse anderledes. Det er altid sjovt at prøve noget ny (for en del af spillerne) 

Hilsen Turneringsudvalget 

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

 

Så er vi i Norddjurs klar til at sende deltagere videre til Landsdelsfinalen 
i SynoptikCup som skal afvikles lørdag d. 13. september i Rold. 

Vi ønsker alle deltagerne / Repræsentanter for Norddjurs held i køllen til denne turnering. 
Ranglisten kan ses på vores klubbens hjemmeside. (diverse tilsagn mangler pt. Så derfor kalder vi dem bare 
repræsentanter for Norddjurs.) 

Hilsen Turneringsudvalget 

 

 

  



Fra Dansk Golfunion 26. august 2014 

Made in Denmark satte sit gedigne aftryk på Himmerland og Danmark.  

”Golfsporten og de danske golfspillere har haft en fantastisk hjemmebane, og de flere end 81.000 tilskuere har fået 
serveret verdensklassegolf og en spektakulær folkefest. 

- Made in Denmark var et fantastisk arrangement, som vi i Dansk Golf Union er stolte over at være en del af. En 
europatour i Danmark er en unik mulighed for at kunne markedsføre golfsporten i et bredere format end vi plejer. 
Med den massive pressedækning, de imponerende tilskuertal og den folkefeststemning, så kan man jo kun kalde 
Made in Danmark for en kæmpe succes, fortæller Morten Backhausen, direktør i Dansk Golf Union. 

For Dansk Golf Union betød Made in Denmark også en kærkommen mulighed for at invitere alle klubformænd, 
frivillige og greenkeepere et smut til Himmerland. På hul 10. var der til lejligheden blevet opsat en pavillon - også 
kaldet DGU-teltet, red, hvor der henover de fire turneringsdage blev afholdte foredrag, arrangementer og 
fællesspisning med underholdning. 

- Det var fantastisk dejligt, at i en uge at kunne skifte klubhuse-  og lokalerne i Brøndby ud med DGU-teltet i 
Himmerland. Det var en stor fornøjelse, at kunne kombinere stjernegolf med besøg fra hele golfdanmark.  

Blandt andet havde vi besøg af flere end 80 greenkeepere, som kunne lytte til Per Gundtoft og europatourens 
agronom Scott McLean, som har ansvaret for banen i Himmerland. Lørdag aften kunne flere end 50 lægge øre til Lars 
Larsen og Søren Kjeldsen der hver især kunne fortælle om deres engagement under Made in Denmark. Desuden havde 
vi løbet af de fire dage også besøg af Tournament Director på europatouren Mikael Erricson, golfkommentatoren 
Henrik Knudsen, golfspillerne Thomas Nørret, Morten Ørum Madsen, Lucas Bjerregaard samt den danske 
landstrænerstab. Nå, ja - under regnbygerne blev det også til flere ufrivillige besøg i teltet af blandt andet den svenske 
golfspiller Joel Sjøholm, som måtte søge ly, fortæller Morten Backhausen, direktør i Dansk Golf Union”. 

 

Fakta: Made in Denmark er 
foreløbig sikret for tre år. Det 
samlede budget for Made in 
Denmark for 2014-2016 er ca. 110 
millioner som rejses i samarbejde 
mellem sponsorer og nationale, 
regionale samt kommunale 
instanser, heriblandt Sport Event 
Denmark og Dansk Golf Union. 

 

 

 

 

 
Annie, Inge-Lis og Rita på turneringsseminar i 

 DGU teltet i forbindelse med Made in Denmark.  



Åbent hus arrangement 23-24 august 
Som opfølgning på European Tours/Made in Denmark i Himmerland Golfklub, opfordrede DGU til at golfklubberne 
holdt åbent hus i weekenden 23. – 24.8.2014. Ca. 70 klubber havde tilmeldt sig til åbent hus arrangementerne. 

DGU bidrog med reklamemateriale og presseomtale. I Norddjurs annoncerede vi lokalt, hængte plakater om åbent hus 
op relevante steder og uddelte knap 500 flyers, som blev sat i vinduesviskerne på biler på parkeringspladser ved 
indkøbssteder m.fl. 

Vi fik besøg af i alt 28 gæster, hvoraf 5 indmeldte sig som prøvemedlemmer, 2 som juniorer og en enkelt modtog 
tilbuddet om ”spil golf for 500 kr resten af året”, som var DGU’s reklamepakke. 

Lige inden åbent hus fik vi også et par nye prøvemedlemmer, så nu har vi et nyt hold prøvemedlemmer, der skal lære 
at spille golf i løbet af efteråret. Det betyder bla.  at vi får brug for vores holdkaptajner igen. Vi håber I er parate til at 
tage en tørn mere. 

Vi har i år fået 31 nye begyndermedlemmer samt en del juniorer, som Juniorudvalget tager sig af, så 
Begynderudvalgets målsætning om minimum 35 nye begyndere må vist siges at være opfyldt. Det betyder selvfølgelig 
ikke, at vi ikke gerne ser mange flere nye medlemmer – så en stående opfordring til alle om at ”hverve” nye 
medlemmer til klubben – tak . 

På Begynderudvalgets vegne 

Inge-Lis  

 



Pink Cup - indsamlingen er slut for i år.  

 

Det blev til i alt 19.048 kr, som er sendt til Kræftens Bekæmpelse.  

 
Vi siger tak til alle – sponsorer og medlemmer - som har været med til at støtte denne sag.  
Alle sponsorer vil modtage et personligt takkebrev i nærmeste fremtid. 

På Pink Cup Udvalgets vegne 

Inge-Lis 

 

 

 

  



Klubmesterskabet 2014 
En våd, ja endda ind imellem meget våd sidste weekend i August, slog 69 forventningsfulde spillere ud fra 1. tee i 
forhåbning om scoren ikke ville svømme helt væk.  

Lørdag forløb starten næsten dagen igennem, da der var mange hensyn at tage til deltagerne. Nogle havde senere 
arrangementer og andre var lørdagsarbejdsramte. Men alt i alt forløb dagen udmærket, selvom mange skulle skynde 
sig hjem for at få tørret både grej og tøj til dagen efter. Enkelte havde dog tid til lige at tage sig en kop kaffe med 
hjemmebagt kage, som hele dagen stod parat i klubhuset. 

Søndag var der virkelig nogen, der skulle tidligt op, da første start skulle af sted kl. 7.30 – Måske var de ikke så 
utilfredse med dette tidspunkt, da søndag morgen viste sig fra den pæne side, endda med et strejf af solskin. Men det 
var midlertidig stilhed, før regnen igen trommede ned.  

Veteranernes 2. start var mere heldig med vejret. Godt nok vådt ind imellem, men dog tåleligt. Alt imens ”de gamle” 
gik ude på 2. runde, sad andre i pavillonen for at få styr på de scores, der kom ind efter anden runde fra den tidlige 
morgenstart.  

Der var på forhånd lavet cuts til deltagelse i 3. runde, da det ikke ville give mening at sende flere ud, end højst 
nødvendigt. Første kriterium var op til x deltagere og derefter at scoren ikke måtte overstige mere en 20 slag til den 
førende bold. Dog med et par undtagelser i rækker, hvor der skulle dispenseres, da der gerne skal være 2 om kampen 
til rækkemesterpokalen. 

Imens 3. runde blev spillet, var der nogen, der knoklede inde i klub-
huset for at dække borde og gøre afslutningsmiddagen klar. 

Nogle fordrev ventetiden med at tage ud for at se på spillet, og andre 
sad i klubhuset og hyggede sig med et lille glas og hyggesnak. 

Endelig spisetid, og efter affodringen takkede vores formand Ole 
Jensen for weekendens strabadser både på banen, i pavillonen med 
lister og scorekort, samt alle der frivilligt havde stillet sig til rådighed, 
for at få det hele til at køre. Derefter gik Præmieoverrækkelsen i gang, 
hvor alle pokaler og blomster blev uddelt. 

Efter behørig fotografering og afsluttende kop kaffe, blev det trætte 
selskab hurtig opløst og de frivillige blev endnu engang tilbage, for at 
rydde de sidste rester op, så klubmesterskabet kunne melde lukke og 
slukket for 2014.  

Billeder og de samlede resultater kan ses på hjemmeside under 
Turneringer/Klub- og rækkemesterskab /Klubmesterskab 2014  

(se evt også resultaterne i golfbox) 

En afsluttende servicemeddelelse:  
CBA lørdag = -1 
CBA søndag m/start 7.30 = 0 
CBA søndag m/start 11.00 = -1  
CBA 3. runde søndag = 0 

  

http://norddjursgolf.dk/turneringer/klubmesterskab-2014/
http://norddjursgolf.dk/turneringer/%23/competition/9369/leaderboard/11664


Syddjurs Kommune har netop uddelt talentpriser 

 
Tre taknemmelige talenter, fik ved ”Udvalget for plan, udvikling og kulturmødet" i august tildelt talentpuljemidler.   

Rønde Motorcrossklub, golfspiller Joachim Steen Jensen, og motorsports køreren Frederik Schandorff modtog de tre 
priser.  Joachim Steen Jensen  modtog kr. 5.000.  
 
Joachim begyndte først som 14-årig at spille golf. Ét år senere spillede han på eliteholdet i Norddjurs Golfklub, og er i 
dag nr. 11 ud af de 21 herrespillere. 

Formanden for udvalget, Kirstine Bille udtaler:  
"Det er vigtigt, at vi som kommune støtter vores lokale talenter. Økonomisk håber vi, at midlerne kan hjælpe dem lidt 
fremad i den spændende udvikling, de er i. Men derudover kan tildelingen forhåbentlig også mærkes som et stort 
skulderklap og anderkendelse af, hvad de indtil nu har præsteret af flotte resultater." 
 
http://dinby.dk/ebeltoft-folketidende/kommunen-uddelte-talentpriser 

 

 

http://dinby.dk/ebeltoft-folketidende/kommunen-uddelte-talentpriser


Portræt af Joachim Steen Jensen 
Joachim er født 30. maj 1998 i Hornslet og har altid dyrket sport. Han startede på fodbold allerede som 3-4 årig og 
indtil han blev 14 år, spillede han på højeste plan inden for de respektive årgange.  Samtidig tog han 5 års nålen i 
standarddans og spillede nogle år også både badminton og tennis, indtil fodbolden tog al tiden. 

I maj 2012 startede forældrene med at spille golf i Norddjurs Golfklub og selv om Joachim gerne ville med, ønskede 
forældrene dog, at han holdt fast i fodbolden og kammeratskabet omkring fodbolden. Men Joachim kom i august 2012 
med til et Åbent Hus arrangementet i Norddjurs Golfklub, hvor han vandt et begyndermedlemskab og så var han solgt. 
 
Fodbolden blev droppet og han lærte at tage bussen fra Hornslet til Allingåbro, så han kunne komme til juniortræning 
til tiden. Inden for meget kort tid fik han banetilladelse til den store 18 hullers bane, hvor han siden har brugt 
størstedelen af hans tid, når han ikke var i skole. Inden handicapreguleringen stoppede i 2012, havde han spillet sig 
ned i handicap 24,8 og flere af klubbens medlemmer mente, at han ville være i handicap 10 inden sommeren 2013 var 
ovre. De fik ret! 

Ved sæsonafslutningen 2013 havde han spillet sig ned i handicap 6,7 og da han havde gået 40 tællende runder i 2013 
med en median på 36, blev han ved årsrevisionen reguleret ned til handicap 5,7. Inden sæsonen sluttede i 2013 vandt 
han desuden landsfinalen i hulspil for hold U-16C i Værløse mod Danmarks bedste klub, Københavns Golfklub. 

Joachim har nydt godt af Norddjurs Golfklubs store juniorarbejde og undervisning ved protræner Olí Barddal, men 
også klubbens veteraner, onsdagsherrer og nogle af klubbens bedste spillere, har stået klar med al den opbakning, 
hjælp og vejledning, som man kunne drømme om. Han har desuden været heldig, at en af klubbens spillende 
veteraner Ove Hedemann næsten dagligt har kørt ham i klubben, så de kunne nå at spille så mange huller som muligt 
efter skoletid og inden det blev mørkt. 

Nu er Joachim på Norddjurs Golfklubs elitehold, hvor han med sit nuværende handicap er nr. 11 ud af 21 herrespillere.   

Joachim han været til prøveundervisning hos Dansk Junior Golf Akademi hos PGA træner Peter Arnt Krøyer på 
Lyngbygaard Golf Center. Træningen er målrettet og struktureret i niveauinddelte hold, hvor mængden af træning 
varierer. Hvilket hold man deltager på er baseret på alder, niveau og parathed. Denne vurdering er løbende og foregår 
mellem spiller, forældre og trænerteam. Forventningen var, at Joachim skulle deltage i regionstræningen med 3 timers 
træning i 2 ud af 3 uger + en heldagstræning pr. måned. Men efter af have deltaget i 2 træningslektioner og en 
heldagstræning i regionsregi og 3 dages påskelejr i national regi, er Peter Arnt Køyer og Joachim begge af den 
opfattelse, at Joachim bør have mulighed for at deltage på Dansk Junior Golf Akademis Nationale træningshold, som er 
holdet for de største talenter. Det er fra dette hold, at mere end 90 % af de danske landsholdsspillere rekrutteres fra.  
 
For at blive en del af DJGA National kræver det et højt kompetenceniveau, og endnu mere væsentligt en stor lyst og 
motivation til at træne 12-25 timer om ugen, herunder fysisk træning. National træning er 3 timer om ugen på 
Lyngbygaard Golf Center i sommer sæsonen og tilsvarende i Ikast i vintersæsonen. Joachim har viljen og evnerne til 
dette træningsniveau og familien er i stand til at bakke op med planlægning, kørsel og andre praktiske ting. 

Prisen for at deltage på DJGA National er kr. 6.200 pr. kvartal (kr. 24.800 årlig) + et opstartsgebyr på kr. 2.500.  
Hertil kommer udgifter til træningslejre i ind- og udland, øget udgifter til kørsel/transport, tøj, turneringsgebyr m.v. 
Der henvises til www.djga.dk. Herudover vil der fortsat være udgifter til medlemskabet i Norddjurs Golfklub og de 
løbende aktiviteter her. 

 

 

 

http://www.djga.dk/


Aksel 10 år -  hcp. 19 
Norddjurs Golfklub har fået et nyt medlem, det er Aksel Bakmand han er kun 10 år og har hcp. 19. 
Óli har lavet et lille miniinterview: 

Hvornår begyndte du at spille golf?  ”Det gjorde jeg i Maj 2013” 
Hvem er din yndlings golfspiller?   ”Det er Rickie Fowler” 
Hvad er dit yndlings jern/kølle i golfbaggen?  ”Det er min putter” 
Har du et yndlings-hul i Norddjurs Golfklub?  ”Jeg kan godt lide hul 7 og 13” 
Hvad synes du er sjovest ved golf?  ”Når jeg spiller godt, er det rigtig sjovt” 
Din morfar spiller også golf, er du bedre end ham til at spille golf?  ”Ja helt klart.” 
(Aksels morfar er Aksel Bakmand som også spiller i Norddjurs Golfklub) 
Hvor mange timer om ugen træner du golf?  ”Det gør jeg ca. 6-7 timer” 
Hvad siger dine venner og skolekammerater til at du er begyndt at spille golf?  ”Det ved jeg ikke. Vi snakker ikke så tit 
om det.” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TILBUD i Proshoppen 

September:  
20% - 40% på alt sommertøj i butikken 
15% på alt regntøj i butikken  
15% - 20% på alle Ecco sko 
15% på alle køller/jern, golfbags og golfvogne 

Óli Barðdal, Golfræner i Norddjurs Golfklub 

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

Hole in One - tillykke til: 
Ove Vinther  Norddjurs Golfklub  hul 4  28-08-2014 
Mogens Gjødvad  Norddjurs Golfklub  hul 4  08-08-2014 
Lasse Korfitz Pedersen  Norddjurs Golfklub  hul 4  20-07-2014 
Ole Junker   Norddjurs Golfklub  hul 10  04-06-2014 

HUSK: Vi vil stadigvæk 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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