
Velkommen til de nye medlemmer i klubben 
1818 Lene Høgh Aaquist 
1820 Hans Gadeberg 
1821 Jytte Gadeberg 
1822 Anette Marker 
1823 Lars Larsen 
1824 Toni Nygaard 
1825 Mads Madsen 
1826 Lisbeth Kaasgaard Madsen 
1827 Lauritz Christian Laursen 
1828 Mikkel Engvang Cramer 
1829 Malene Thorsager 
1830 Søren Bundgaard Pedersen 
1831 Mathias Nygaard Jensen 
1832 Nicklas Hjaltelin 
1833 Peter Engvang 
1834 Charlotte Cramer 
1835 Søren Erik Krogh 
1836 Ole Birger Bach 
1837 Ole Bering 
1839 Kirsten  Bruhn Kjeldsen 
1840 Kjeld Schou Olsen 

 
 
 
 

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

    

 

 

 

 

 

 

Vigtige Datoer:   

Torsdag d. 15. oktober Indstillingsfrist for Kammeratskabsprisen 
Søndag d. 1.november Cross Country turnering  
Mandag d. 30. november Regionsgolf, sidste frist for tilmelding og betaling  

  

Dette er 8. udgave af Nyhedsmailen for Norddjurs Golfklub.  
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 

Nu nærmer vi os den våde og sjappede 
tid sig, så rens dine sko grundigt.  
Der hænger trykluft ved både for- og 
bagdør. 
 
Vi har fået en ny i jobtræning. Det er 
Lea som i starten er her tirsdag og fredag 
9.00 til 12.00. 

Der er undersøgt priser vedr. etablering 
af dankort- og/eller mobilpay til vores 
automater. Der arbejdes videre med 
dette. 

 

 

Åbningstider uge 42 

Mandag: 9.00-13.30 
Tirsdag og fredag 9.00 - 12.00 
Onsdag og torsdag:Lukket 

 

 

 

 

 
Greenkeeper 

Efter en god og travl sæson, eftersås 
der nu på teesteder og greens. 

 

PGA-Pro træner Óli Barddal 

Åbningstider i proshoppen 
Tirsdag til lørdag:  kl.13.00 – 14.00 
 
Jeg er i klubben  
fra tirsdag til fredag fra kl.10.00 – 19.00 
Lørdag fra   kl. 09.00 – 15.00 

Jeg vil prøve at have så meget åbent som 
muligt i proshoppen, men I kan altid ring til 
mig på tlf.6127 1364 

 

 

 
 
 
Sekretariat: hverdage  09.00 til 13.30 
Sekretariat: weekend  10.00 til 13.00  
Proshop: tirs.-lørdag  13.00 til 14.00 
Træner: tirs.-fredag  10.00 til 19.00 
Træner:  lørdag  09.00 til 15.00 

 

  



Ole Jensen, Formand Norddjurs Golfklub 

Så ”lakker” sommeren mod enden og efteråret er over os.  

Det har været en dejlig sommer for så vidt angår den daglige drift af golfbanen. Det har kun 
været nødvendigt at vande enkelte områder af banen i meget kort tid, så vores vandregning 
bliver til at overse. 

Klubmesterskaberne blev overstået først i sidste måned. Lørdagen var ved at drukne i regn, 
men alle gennemførte, om end nogle scores var meget høje, men det var humøret også, så 
afviklingen gik planmæssigt. Tuneringsudvalget har fundet forhold der kan forbedres i 
forbindelse med afviklingen af klubmesterskaberne, men vejret er de dog ikke herrer over. 

Sæsonen er forløbet meget tilfredsstillende, hvor der kun har været ganske få udfordringer, 
der har nået bestyrelsens bord. Det skal i alle have tak for. Det er nu engang bedst, at de 
situationer der opstår på banen, løses på banen i en god og ordentlig tone. 

Økonomisk tyder meget på, at vi får et pænt overskud i indeværende regnskabsår. 
Medlemstilbagegangen er stoppet, der har været et stigende antal green-fee spillere og 
udgifterne har været holdt i ro. I skrivende stund håber og tror jeg på, at der kan blive plads 
til at udvikle vor golfbane i det kommende år.  

Som alle kan se, har vi fået malet taget på greenkeeper huset. Projektet blev styret af Johnny 
Nielsen og veteranklubben sørgede for, at det økonomisk kunne lade sig gøre. En stor tak til 
Johnny og veteranerne. Firmaet der stod for renoveringen/maling af taget bidrog også med 
et sponsorat. 

På maskinsiden har vi fået nye greenlklippere samt en ny roughklipper. Bestyrelsen 
besluttede at følge baneudvalgets indstilling til udskiftning af maskiner, så nu er vi godt 
kørende igen og forventer ikke de helt voldsomme vedligeholdelsesomkostninger i de 
kommende år. 

Ole Jensen 
Formand 

  



 
Interesserede og begejstrede greenkeepere studerer et af de nye “vidundere”. 
 

 

Stor rose i øvrigt til greenkeeperstaben for en flot vedligeholdt og velplejet bane! 

 
 
 
 

Baneserviceudvalg 
 
Udvalget vil gerne bringe en hilsen og takke Vagn Hjortshøj for hans store indsats.  
Kjeld S. Sørensen er herefter tilføjet udvalget.   
 
 
 
 
  



  
 

Tilmeldingen til Regionsgolfen 2016 åbnede den 3. oktober 

Hvad er Regionsgolf ????  og hvad er hulspil??????  – Vi mangler Damer !!!!!!!! 
 
 
 
 

Vi vil gerne give klubbens damer et venskabeligt skub og samtidig opfordre vores mandlige 
klubmedlemmer til at bakke op og skubbe lidt med. 

 

Vi ved vi har rigtig mange damespillere, der gemmer sig rundt om i hjørnerne, og som vi er sikre på, vi 
kan bruge til vores hulspilsrunder i regionsgolfen. 

 

Hulspil – jamen……. Jamen hold da op….. det er en virkelig sjov måde at spille golf på. 
 
Taktikken skal lige i gang…. Har din modspiller lavet et dårligt slag, så er der jo ingen 
grund til f.eks. at satse for meget, da point er fuldstændig ligegyldige. 
Når hullet så er færdigt…. Har man enten vundet eller tabt netop dette hul og så starter 
man forfra med næste hul. 

 

Når man spiller hulspil er det ganske vist uden handicap, men det betyder ikke ret meget, da de 
makkere, man spiller med, spiller nogenlunde deromkring, hvor man selv spiller. Somme tider kan man 
rende ind i nogen, der spiller bedre og somme tider ringere. 
Taber man sin kamp, er der ikke noget at gøre ved det, der er mange grupper, der har prøvet at gå fra 
en kamp med ingen point. Det er selvfølgelig altid sjovere at vinde, men husk – det synes vores 
modstandere også. Vinderen af den enkelte kamp, giver som regel en øl til taberen, så helt tomhændet 
kommer man da ikke til at gå hjem. Vores runder slutter af med en omgang mad, snak og hygge 
 
En anden kæmpefordel - du møder en flok hyggelige mennesker, du får lov at spille på udebane – 
hvilket som regel er i vores egen omegn. 
 

Så kære damespiller – kom væk fra kødgryderne de ca 6-8 gange i maj og juni måned og 
tag med ud på golfbanen og få en hyggelig oplevelse med os andre. 
 
Der er mulighed for at spille i specielle rækker (række A-B-C og D) – hvilket især 
er for arbejdsramte. Det er mandag efter arbejdstid. 

Så er der seniorerne, hvor herrerne skal være mindst 55 og damerne mindst 50 år. De er 
stadig ikke gamle nok til at være arbejdsfrie, så det er en af ugedagene – også efter normal arbejdstid. 

 

Er du ikke arbejdsramt og er du en dame over 60 år, vil vi gerne se dig melde dig til regionsholdene i 
Veteranrækken. 

Har ikke tid… jeg skal til Regionsgolf……… 

 

Du skal nok få en grundig vejledning inden du skal ud at spille, hvis du har behov for 
det. 

 

Vi glæder os til at se dig på vores tilmeldingslister. Find dem på golfbox. Næsten nederst i år 2015 
 



 

                       

 

                                                       

                                                      

 

Søndag d. 1. november (hvis banen altså er snefri) afholder vi Cross Country 

 

Tilmeld dig på golfbox nu.   
 
Der er handicapbegrænsning på – forstået på den måde, at man skal gerne kunne få bolden op at flyve for at 
have en chance for at gennemføre, da spillet foregår på tværs af hullerne.  

 

F. eks. står man på hul 12 og skal spille over til greenen på hul 
14 – eller fra et sted på fairway på hul 11 skal man over på 
greenen på hul 15.  

Eller man skal slå fra teestedet på hul 16 og på en eller anden 
finurlig måde via driving rangen havne på greenen på hul 10. 

Dit spillehandicap bliver på en eller anden helt uretfærdig måde tilpasset til dette spil – en ting er sikkert, du 
får sikkert ikke streger nok.  

En ting er helt sikkert, man skal nok komme i vanskeligheder et eller andet sted. 

Efter runden er der sædvanen tro lidt til at fylde i maven oven på strabadserne 

For at deltage, skal man erlægge 70,- kr i fee + mad 100,- kr.  

Se mere på golfbox.  

 

 

  



Årets kaniner - Klub 37 afslutningsturnering 
Klub 37 holdt afslutningsturnering søndag den 27. september 2015. 

Årets kaniner blev: 
Malene Thorsager og Svenn Erik Lanng 

 

Vinderne af turneringen blev: 

Damerækken: 

 

1. Malene Thorsager 
2. Ulla Hjaltelin 
3. Eva Larsen 

Herrerækken: 

 

1. Svenn Erik Lanng 
2. Hans K. Søndergaard 
3. Nicklas Hjaltelin 

 

Tak til sponsorer til turneringen som var: 
Jysk Storkøkken Service v/Steen René Andersen og Protræner Óli Barddal 

 

 

 

 

 

  

http://www.24h-service.dk/
http://norddjursgolf.dk/pga-pro-golftraener/


Jyskfynske juniormestre 2015 
 
Vores U22B hold deltog og vandt det jyskfynsk mesterskab for U22B hold i Blokhus golfklub. 
Det skete efter en meget nervepirrende semifinale mod Lemvig, der endte 3-3. 
Sejren kom dog i hus da Rasmus Christensen i 1. singlen havde sejret 3/1, mens 2. singlen med Rasmus Juhl 
desværre tabte 2/1. 
3. singlen med Sofus Kjemsø Jensen var lige efter 17 hul, og måtte derfor den meget nervepirrende tur ned 
af 18. hul. Heldigvis lykkedes det at holde nerverne i ro og dele hullet, og dermed sikre os sejren på en 
samlet hulscore der var 1 hul bedre og dermed en plads i eftermiddagens landsdelsfinale mod 
Breinholdtgaard.  

Finalen blev næsten ligeså spændende. 
1. singlen med Rasmus Christensen måtte se sig slået med 3/2, mens Sofus Jensen i 3. singlen hurtigt gjorde 
sig færdig med en 6/5 sejr. Dermed var 2. singlen med Christian Post eneste mand på banen. Han kom en up 
på 16. hul og kunne afgøre det på hul 17, men på green opstod der uenighed om han havde markeret bolden 
forkert og en dommer blev tilkaldt. Efter næste 15 min. ventetid kom afgørelsen, der heldigvis gik vores vej, 
og matchen blev vundet 2/1 – dermed udgik så endnu en nervepirrende tur ned af 18 hul og vi kunne i 
stedet fejre sejren. 

Landsdelsfinalen mod landsdelsvinderne fra Sjælland og resten af øerne spilles i Randers Golfklub den 4. 
oktober. Holdet består af Rasmus Christensen, Rasmus Juhl, Sofus Kjemsø Jensen og Christian Post. 

 

 

 

  



Orientering fra Begynderudvalget  
 
Vi har i år fået 26 nye medlemmer indmeldt som prøvemedlemmer. Kun en enkelt mangler at få banetilladelse og et 
par stykker har meldt sig ud - bla. på grund af flytning. 
 
Der har været holdt kanin- og Klub 37 turneringer hver torsdag aften siden medio april måned - i oktober måned 3 
søndage eftermiddage - pga. aftenmørke/ tidligere solnedgang. Sidste turnering er søndag den 18. oktober - hvor vi 
afslutter året med fællesspisning efter turneringen. 
 
Der deltager mellem 20  og 30 i turneringerne, der afsluttes med præmieoverrækkelse og et let måltid for egen 
regning.  
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vore holdkaptajner, der møder op og hjælper de nye i gang på banen. 
Flere har også gået “private” runder med prøvemedlemmer, der har været forhindret om torsdagen eller bare gerne 
hurtigt vil erhverve banetilladelse. 
 
Desværre må vi nu tage afsked med flere af spillerne i Klub 37, fordi de er blevet så habile golfspillere, at deres hcp er 
blevet for lavt til at kunne fortsætte i Klub 37 til næste år. Vi ønsker jer held og lykke på banen fremover og opfordrer 
jer til at søge andre “græsgange” hos tirsdagsdamer, onsdagsherrer eller veteraner. Endvidere opfordrer vi jer til at 
spille “social-golf” om lørdagen kl. 09.15, jf. opslag på hjemmesiden herom. Vi takker jer for den tid I trofast har 
deltaget i Klub 37. 
 
 
Med venlig hilsen 
Begynderudvalget 
Jannet, Kim, Lone og Inge-Lis 
 

 

 

 

 

Landsdelsfinaler blev for vores deltagelses vedkommende afholdt i Viborg 
golfklub lørdag d. 12. september  
 
Vi havde Peter Munk, Peter Hjulmand, Peter Klemmensen, Tina Greve Madsen og Wilma Thorup af sted for 
at repræsentere vores klub. De opnåede en flot 3.plads, som desværre ikke gav adgang videre i turneringen, 
men som præmie en James Oliver pande. 

Tillykke med 3.pladsen – godt spillet med så mange deltagende klubber. (91 stk.) 

 

  



 

  

Se billeder fra afslutningen søndag eftermiddag, samt præmieoverrækkelsen her. 

 

 

http://norddjursgolf.dk/fotos/klubmesterskab-2015/


 

 

 

 



 

 



Social lørdagsgolf 
Forsøgsvis iværksætter vi et nyt initiativ i vinterperioden - fra afslutningsturneringen til åbningsturneringen. 
Det er IKKE en ny “klub i klubben” - men for at styrke de sociale relationer i klubben kan alle medlemmer nu 
møde op på lørdage senest kl. 09.15 og “trække” makkere til en god omgang social-golf - og formentlig en 
hyggelig snak efter runden. 
Der slås ud i løbende start fra kl. 09.30. Banen er foreløbig reserveret til formålet mellem kl. 09.30 - 10.00, 
men kan udvides efter behov. 
Mød op og støt det nye initiativ - du vil møde og spille med medlemmer, som du kender - eller vil komme til 
at kende -  på tværs af andre relationer til klubben.   
 
Det er gratis og uden præmier. 

Vel mødt 

Bestyrelsen 

 

Golfklubben har 25 års jubilæum 31. marts 2016. 
Vi planlægger at fejre det med initiativer/arrangementer, som vi gerne vil involvere DIG i. 

Vi vil nemlig gerne nedsætte et jubilæumsudvalg, der skal komme med forslag til initiativer/arrangementer 
til festligholdelse af jubilæet. Er det noget for DIG, så hører vi gerne fra dig. 
Vi tænker også at nedskrive klubbens historie, så har DU lyst til at skrive den – bla. foranlediget af 
“fortællinger” fra dem, der har været med siden start m.fl., så hører vi gerne fra dig. 
Meld dig til sekretariatet senest den 19. oktober 2015, så hører du fra os snarest derefter. 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

  

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


Kammeratskabspokal ”Hjulmand-prisen” 
HUSK: Alle medlemmer kan indstille et medlem til prisen.  
Indstillingen skal ske skriftligt og med motivation for tildelingen. 

 
I 2011 indstiftede tidligere formand Peter Hjulmand Nielsen en kammeratskabspris i golfklubben.  Målet med 
prisen/pokalen er at sætte fokus på og støtte den frivillige indsats i klubben. 
 
Pokalen gives til et medlem, der i årets løb har ydet en særlig indsats til gavn for klubben, medlemmerne og klubbens 
gæster. Indsatsen medvirker til, at klubben er et godt og attraktivt sted at være og at give klubben et godt omdømme. 
 
Den særlige indsats kan være: 

• en hjælpende hånd, som fremmer banens og/eller klubhusets kvalitet. 
• frivillig indsats ved arrangementer af enhver art. 
• et medlem der ved hele sin positive væremåde i særlig grad medvirker til at klubben er  

et godt sted at være 
• godt humør og smil på læben. 
• et medlem, der med sit initiativ fremmer klubbens sociale liv. 

Prisen uddeles én gang pr. år og offentliggøres hvert år på generalforsamlingen. 
Alle medlemmer kan indstille et medlem til prisen. Indstillingen skal ske skriftligt og med motivation for tildelingen. 

Indstillingen skal afleveres senest 15. oktober og kan sendes på mail til sekretariat@norddjursgolf.dk eller afleveres 
på kontoret i klubben. 

Bedømmelsekomiteen består af: 

• klubbens bestyrelse 
• klubbens træner 
• klubbens administrative sekretær 
• prisens indstifter, så længe han ønsker det. 

Prisen er en vandrepokal, som den valgte kan tage med hjem fra generalforsamlingen.  Navnet indgraveres på 
pokalen. Udover pokalen modtager den valgte en buket blomster. Pokalen skal afleveres det kommende år inden 1. 
november. 

Modtagere af kammeratskabsprisen: 
2011 – Birthe Steffensen 
2012 – Ivan Mortensen 
2013 – Erik Rasmussen 
2014 – Vera Mortensen 

 

  

mailto:sekretariat@norddjursgolf.dk


Var der billeder du ikke fik set i årets løb? 
 
Se dem på i vores ”Fotos & billedgalleri” 

Afslutningsturnering 3. oktober 2015 

Parturnering 15 august 2015 

Klubmesterskab 2015 

Veteran Udebanemesterskab 2015 Brønderslev 

Veterantur afslutning 13. juli 2015 

Veterantur til Strengliner Mühle juli 2015 

Carlsberg midsommerturnering 2015 

Sponsorturnering 2015 

Pinsemorgen turnering 2015 

Pink Cup 2015 

Forårsturnering 2015 

Åbent Hus April 2015 

Golfens Dag 2015 

Åbningsturnering 2015   

  

 
 

http://norddjursgolf.dk/fotos/afslutningsturnering-2015/
http://norddjursgolf.dk/fotos/parturnering-15-august-2015/
http://norddjursgolf.dk/fotos/klubmesterskab-2015/
http://norddjursgolf.dk/fotos/veteran-udebanemesterskab-2015-i-broenderslev/
http://norddjursgolf.dk/fotos/veterantur-afslutning-13-juli-2015/
http://norddjursgolf.dk/fotos/veterantur-til-strengliner-muhle-juli-2015/
http://norddjursgolf.dk/carlsberg-midsommerturnering-21-juni-2015/
http://norddjursgolf.dk/fotos/sponsorturnering-29-maj-2015/
http://norddjursgolf.dk/fotos/pinsemorgen-turnering-d-24-maj-2015/
http://norddjursgolf.dk/fotos/pink-cup-2015/
http://norddjursgolf.dk/fotos/foraarsturnering-2015/
http://norddjursgolf.dk/fotos/aabent-hus-2015/
http://norddjursgolf.dk/fotos/golfens-dag-2015/
http://norddjursgolf.dk/fotos/aabningsturnering-2015/
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