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Info fra sekretariatet:
Har du Greenfee-billetter, kan disse nu 

ombyttes til vores nye billetter med stregkode. 

Dette skal gøres inden 31.12.16.

Sender du en mail til Lone på kontoret, med det antal du har, 

kan hun lave de nye klar til afhentning. (Husk at medbringe de 

gamle)

Terrassedør i klublokale. 
Der er nu monteret automatik på terrassedøren 

i klublokalet, så denne nu kan åbnes uden 

nøgle. Døren lukker automatisk 5 minutter 

inden alarmen aktiveres og må derfor ikke blokeres af blomster-

kummer, stole etc.

STOR TAK til Onsdagsherrerne for sponsoratet til dette! 
 

 

DE KORTE 

NYHEDER

1.   GREENFEEBILLETTER

5.  GREENFEE

2.  TERASSEDØR

3.  POLO -  JUBILÆUMSSKRIFT

4.  HOLE IN ONE

6.  SET PÅ FACEBOOK

Her er både nye og lidt ældre indlæg 
fra vores hjemmeside og facebook.

1.

2.
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Tilbageblik på 25 fantastiske år

1991
Norddjurs Golfklub blev stiftet den 

31 .03 .1991 på privat initiativ af nogle 

ganske få mennesker, der både økonomisk 

og personligt ydede en stor indsats for at 

kunne realisere drømmen om en golfbane på 

Norddjursland .

Planlægningen er i gang ved Banearkitekt 

Knud Andersen og købet af ”Vejlby gamle 

skole” som klubhus blev en realitet .

I sommerens løb var der hver uge arrangeret 

fællestræning på en improviseret øvebane 

ved erhvervscentret i Allingåbro . Til dette var 

der et fint fremmøde med 10-25 medlemmer .

Der var også arrangeret fællestræning i Grenå 

Golfklub ved pro træner Graham Townhill

Sidst på året har klubben allerede 74 

medlemmer og en hvervekampagne er gået i 

gang . En præmieliste belønner medlemmerne 

som skaffer nye i klubben .  Medlemmerne 

blev også indkaldt til ”Plantningsdage” hvor 

man meget gerne selv måtte medbringe både 

planter og buske, ud fra en specificeret liste . 

4 . oktober 1991 tager Borgmester Henning 

Poulsen det første spadestik og derefter går 

det hurtigt . Vognmand Ib Jacobsen var hurtig 

til at rydde krat og skov med sin gummiged . 

Landmændene Jens Hoe og Knud Glerup er ef-

fektive med fræser, såmaskiner, tromle m .m . 

så på få dage er fairways færdige .

Entreprenør Svend og Erik Pedersen fra 

Ørsted, havde det bedste tilbud på anlæg af 

greens og teesteder samt senere også vand-

ingsanlæg .  Firmaets folk udførte arbejde 

hurtigt med stor præcision .

Den 8 . december blev der afholdt Åbent Hus, 

så interesserede kunne se det fremtidige 

klubhus . Dagen var noget af et tilløbsstykke 

og der kom også et par kroner i ”Kantinekas-

sen” ved salg af kakao, gløg og æbleskiver . 

 
1992
En opslået stillig som greenkeeper, var yderst 

populær med et halv hundrede telefonopkald 

og 28 skriftlige henvendelser . Baneudvalget 

havde en svær opgave, men de traf heldigvis 

den helt rigtige beslutning, ved ansættelsen 

af Tømrer Bo Andreassen . Bo har vi nemlig 

stadig stor glæde af og til næste år kan 

han den 15 . februar fejre sit eget 25 års 

jubilæum .

I vinterperioden afholdes der klubaftener til 

både hygge og hvor pro træner Graham Town-

hill giver kurser i etikette- og golfregler . Der-

udover blev der arrangeret en tur til in-

dendørs vintertræning hos Himmerland Golf .

Pro-Shoppen tilbyder et fuldt Maxwell 2000 

golfsæt til den nette sum af kr . 5 .500 . I april 

blev maskinhallen, vandboring og elforsyn-

ing færdig, kun kloaksystemet manglede lidt 

færdiggørelse .

Den 5 . april blev øvebanen klar med ud-

slagssteder af kokosmåtter . En spand bolde 

kunne lejes for 5 kr .

Der er træning både onsdage og søndage, 

samt fællestræning hver 2 . søndag .

Den 1 . august åbnede golfbanen og blev 

officielt indviet af borgmesteren Henning 

Poulsen . Åbningsmatchen blev i øvrigt 

vundet af Banearkitekt Knud Andersen . Alle 

medlemmer med ledsager blev inviteret til 

Åbningsreception og efterfølgende klubfest 

den 22 . august . 

I løbet af efteråret blev der afviklet mange 

matcher, arrangeret af matchudvalgsfor-

manden Niels Storgaard .

Bestyrelsen kæmper med forskellige proble-

mer b .la . at Amtet kræver en udvidelse af vej-          

en fra landevejen til klubhuset skal udvides, 

samt at der har været indbrud i maskinhuset 

3 gange .  

 
1993
Djursland Bank forærer klubben deres gamle 

bil, den skal bruges til boldopsamling .

”Tee-Stedet” klubbens nyhedsblad der 

tidligere har haft Sejr Jensen som redaktør, 

afløses af Marie (Missen) Nielsen og Søren 

Jensen .

Til en match på banens 1 års dag den 1 . 

august, deltog der 40 spillere i en 18 og 9 

hullers stabelford match .

”Har man gæster med på banen, bedes man 

gøre opmærksom på at det er strengt forbudt 

at færdes på greens med HØJHÆLEDE SKO 

og TRÆSKO som kan lave fordybninger i 

græsset”

Klubben nærmer sig 200 medlemmer .

Et Aktivitetsudvalg af 12 medlemmer 

selvbestaltes . Formålet er at skaffe penge 
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Klubtøj og jubilæumsskrift
Vi har stadigvæk Polotrøje med et specielt 25 

års jubilæumstryk til kr. 250,-

Poloen fås i 3 farver – grøn, orange og sort. 

Du kan se dem på kontoret. Derudover har vi det flotte jubi-

læumsskrift med klubbens historie, visioner m.m. til kr. 25,- 

Hole In One på hul 2, den 18. juni
Peter Klemmensen lavede det perfekte slag til 

MIDsommerturneringen. 

Jubilæumstilbud til vores gæster

Gæste-opslag på vores Facebookside:
"Tak for et rigtig godt arrangement. Vi var 10 

venner der gerne ville prøve at spille golf og 

havde i den anledning fået Norddjurs golfklub 

til at arrangere lille begynderforløb til os. Vi 

kom alle hjem med røde kinder af den friske luft og med et højt 

humør. Alle havde fået nogle succes oplevelser, selvom det mest 

gennemgående udråb nok var "neiiiiijjj" :-)

Mange tak til Oli der virkelig formåede at give os alle et indtryk 

af hvad golf er og kan."  

Vi har takket Hanne Rogild Vestergaard for ros.

 

4.

3.

6.

5.
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ret 2016 er jubilæumsåret, og året blev 
startet med et brag af en golfmatch med 
efterfølgende god mad og dans. 

Der deltog tæt ved 200 glade golfere. En dejlig dag med 
stor opbakning. I juli måned fortsætter jubilæums fest-
lighederne med greenfee til 100 kroner i hele juli. 

Vor nye indcheckningsautomat Probox fungere ganske 
tilfredsstillende. Der er stadig mange muligheder der ikke 
udnyttes optimalt, men de væsentligste funktioner er i 
god drift, og vi skal jo lige have tid til at lære.

Banen har stået flot hele foråret, men en lang periode 
uden vand har gjort, at banen nu mangler vand. Godt det 
begyndte at regne.
Som bekendt ejer Norddjurs Kommune det meste af 
den jord, hvor golfbanen ligger. Vi har en lejekontrakt, 
der snart udløber. Lejen har i mange år været kr. 0,00. Vi 
besluttede i bestyrelsen, at rette henvendelse til kom-
munen om en eventuel overtagelse af de 39 ha.

Til orientering, har kommunal bestyrelsen nu besluttet 
at overdrage jorden til Norddjurs Golf. Der er dog nogle 
betingelser vi skal se om vi kan få ændret. Meget tyder 
på, at året 2016 er året, hvor vi får foden under eget bord.

2016 er også året, hvor der er rigtig mange nye medlem-
mer på vej. I øjeblikket er der 88 prøvemedlemmer. Jeg 
vil opfordre alle til at tage godt imod de nye medlemmer 
og sørge for, at de nye medlemmer bliver integreret i de 
forskellige klubber i klubben.

FORMANDEN
HAR ORDRET
Å

Der er altid mange ønsker i en klub som vores, men langt 
de fleste ønsker kræver penge. En af de større ønsker har 
været vore terrassedøre. Det er nu lavet sådan, at de kan 
åbnes uden nøgle. Døren kan oven i købet stå åben hele 
dagen og lukker automatisk om aftenen. Et længe næret 
ønske, der er blevet opfyldt med et økonomisk bidrag fra 
onsdags herrerne. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne 
sige tak.

Et andet stort ønske er beskyttelse mod lynnedslag.  Vi 
har modtaget et bidrag fra veteranerne, men vi forsøger 
endnu engang med en ansøgning til Elro fonden. Der er 
tale om en lidt større investering end først antaget.

Et tredje stort ønske er, at det bliver muligt at betale i 
automaterne med kort. Der arbejdes fortsat intenst med 
en løsning.
Til slut kan jeg fortælle, at Lea er blevet ansat 6 timer om 
ugen på kontoret.

I ønskes alle en rigtig god sommer.
Ole Jensen
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VELKOMMEN
TIL ALLE NYE MEDLEMMER

1842 Martin Nejmann 1880 Jan Bæk 1918 Nanna Krogh Rygaard

1843 Ulrik Bach 1881 Søren Lund 1919 Anja Haaber Frørup

1844 Poul Erik Niemann 1882 Daniel Brendborg 1920 Niels Fisker

1845 Karin Witt Mikkelsen 1883 John Grauballe 1921 Gudrun Schnoor

1846 Jens Munch Casper 1884 Trine Hansen 1922 Hanne Drud

1848 Kristian Guldmann Vinter 1885 Bjørn Elvig Hansen 1923 Jens Linder-Madsen

1849 Kim Rasmussen 1886 Elsebeth Ring 1924 Stig Krogh

1850 Per Søren Pedersen 1887 Erik Ring 1925 Jonas Bødker-Iversen

1851 Brigitte Kambeck 1889 Kis Børsting Jensen 1926 Grethe Krogh

1852 Annette Kambeck 1890 Finn L. Christensen 1927 Torben Stampe

1853 Jens Pedersen 1891 Bjarne Olesen 1928 Birgit Raakoldt

1854 Laurits Ribergaard Friis 1892 Tom Bolvig 1929 Kirsten Møller-Hansen

1856 Alma Holm Korsgaard 1893 Thinne Schubert 1930 Ole Møller-Hansen

1857 Frida Marie Panduro 1894 Rasmus Langballe 1931 Erna Højlund

1858 Thomas Hansen 1895 Torben Langballe 1932 Mathias Bonnerup

1859 Milla Sand Hentze 1896 Søren Skouborg 1933 Oliver Møller Ring

1860 Julie Wiberg 1897 Ole Hansen 1934 Ricki Sørensen

1861 Sara Wiberg 1899 Torben Skøtt 1935 Helle Zibrandtsen

1862 Natasha Legaard Jørgensen 1900 Urairat Khotama 1936 Birgitte Gert Nielsen

1863 Preben Skydt Nielsen 1901 Helle Konge 1937 Rasmus Koch Nyborg-Nielsen

1864 Bjørn K. Simonsen 1902 Dorte Thomsen 1938 Steen Andersen

1865 Søren Bugge 1903 Kaj Jensen 1939 Finn Andersen

1866 Mikkel Fisker Sørensen 1904 Lonnie Preuss 1941 Steen Jensen

1867 Søren C. Pedesen 1905 Vera Bøstrup Madsen 1942 Søren Bentsen

1868 Jeanette Lyscarz 1906 Troels Madsen 1943 Henning Anbo

1869 Martin Laursen 1907 Thomas Fisker Larsen 1944 Susanne Lykke Jensen

1870 Kris Nielsen 1908 Jesper Madsen 1945 Hans Lykke Jensen

1871 Mathias Engelst Hjort 1909 Marianne Kyhl Krogh 1946 Peder Rasmussen

1872 preben Munk 1910 Morten Sørensen 1947 Lars Kandborg

1873 Jimmi Munk 1911 Villy Hansen 1948 YuliYa Christensen

1874 Lars Engelst Petersen 1912 Katrine Panduro 1949 Inge Christensen

1875 Susanne Grøndahl 1913 Bent Johansson 1950 Susanne Jespersen

1876 Hans Munk Grøndahl 1914 Bodil Johansson 1952 Erling Krogh Pedersen

1877 Sebastian Lau Kildegaard 1915 Vár Tjørná 1953 Linda Pedersen

1878 Thomas Elgaard 1916 Mette Jepsen 1954 Ellen Pindstrup

1879 Mikkel John Kjær Hansen 1917 Jan Toft 1955 Kristian Pindstrup
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Vores årlige Par-turnering, hvor vi spiller 
greensome, løber af stablen d. 13. august. 
 

Et par behøver ikke nødvendigvis at 

bestå af et ægtepar. Det kan være far/

søn – mor/datter – ven/ven osv. 

Spillet foregår på den måde, at begge i 

parret driver ud. Herefter vælger man det 

drive, man vil spille videre med. Vælger 

man drivet fra spiller A slår spiller B det 

næste slag og man skiftes indtil bolden 

er i hul. (også hvis bolden evt. kun mang-

ler et par cm til hullet – skal man huske 

ikke lige at tage puttet færdigt. 

En sjov og anderledes måde at spille på. 

I folkemunde kaldes denne form for spil 

også skilsmisse-turneringen. Men det er 

nu vildt overdrevet. Vi spiller alle for 

vores fornøjelses skyld, og vi kan alle 

lave fejl. Det skal man altid huske på.

Tilmeldingen starter 15. juli i golfboks.

Klubmesterskab

Den første weekend i klubmesterskabet 

spilles der rækkemesterskaber, helt som 

vil plejer hvor vi også ender ud med årets 

slagspils-klubmester.

Den eneste ændring her er rækkerne. 

Vi opretter en superveteranrække som 

starter ved 70 år (i 2016), og ser, om der 

kommer tilmeldinger til den. 

Seniorerherrerne starter som for damerne 

ved 50 og Veteranerne starter ved 60.

Så er der en weekend mere, hvor der skal 

spilles hulspil. Til denne weekend kan 

man ikke tilmelde sig. Det bliver en udta-

gelse fra 1. weekend med de 8 bedste 

herrer og op til de 8 bedste damer, som 

så skal spille om hulmesterskabet. 

Grunden hertil er, at der i de sidste år 

har været så mange tilmeldte, så det 

har været en kamp i det hele taget at få 

hulspilsrunderne nået inden klubmester-

skabet. Det førte til en undersøgelse af, 

hvordan de gør det i andre klubber. Så nu 

afprøver vi denne her model.

Turnerings- og Eliteudvalget

TURNERINGER 
PAR-TURNERING &
KLUBMESTERSKAB

PARTURNERING

D. 13. AUGUST

KLUBMESTERSKAB

10-11 & 17-18. SEP.
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Vær klar til at slå, når det er din tur.

1. Gå hurtigt mellem slagene.

2. Forbered dit næste slag i tankerne, med analyse af afstand, vind og køllevalg, mens 

du går frem mod din bold.

3. Stil din vogn eller bag, så du hurtigt kan komme videre, ikke mindst ved green.

4. Put korte putts ud og markér kun bolden på green, når det er absolut nødvendigt.

5. Vent med at skrive scorekortet til næste teested og, hvis du har honnøren, til efter, 

at du har drivet.

6. I private runder, gå lidt frem i siden (uden at tilsidesætte sikkerheden), når dine 

medspillere slår, og lad den, der først er klar, slå først, uanset honnør og afstand 

til hullet.

7. Lad holdet bagved gå igennem så snart, der er opstået afstand til holdet foran jer, 

eller hvis I skal lede mere end et øjeblik efter bolden.

8. Tag omhyggeligt pejling både på din egen og dine medspilleres bolde, hvis de slås 

i rough, så I leder i det rigtige område.

9. Slå en provisorisk bold, hvis der er risiko for, at din bold kan være tabt eller out 

of bounds.

Turneringsudvalget

DE 10 BUD 
FOR HURTIGERE SPIL

Vær med til at få golfspillet til at glide rigtig godt.

Spillet glider for det meste godt, fordi mange spillere har fundet ud af, at det ikke koster 

ret meget tid

at lukke et hurtigere spillende hold igennem, hvis man benytter flydende gennemgang.

Flydende / glidende gennemgang:

Flydende gennemgang betyder, at man går igennem et foran spillende hold i etaper.

Det sker lettest på og omkring en green, hvor det kan gå således for sig:

• De spillere, der er på green, stiller bags ved vejen til næste tee, vinker spillerne i 

det efterfølgende hold igennem og følger disses bolde med øjnene.

• Det hold, der er på green, spiller hullet færdigt, mens de efterfølgende spillere går 

frem til deres bolde.

• Hold 1 går til næste tee og driver ud, mens hold nr.2 putter.

• Hold 1 venter ved teestedet, til hold 2 har drivet ud.

• Hold 2 går hurtigt frem til boldene og fortsætter spillet.

• Hold 1 kan enten vente en stund ved teestedet, gå lidt langsommere frem end hold 

2 eller gå frem sammen med hold 2.

Den sidste løsning vælges, hvis der skal ledes efter en bold. Så kan alle være med til at 

lede efter den, hvorved bolden hurtigere skulle kunne findes.

GLIDENDE GOLFSPIL
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GOLFTRÆNING

Tilbud i butikken 
10 % på alt sommertøj i butikken 

 

10 % på alle Ecco sko 

10 - 20 % på alle køller

15 - 20 % på alle putters 

Srixon læderhandsker 

1 stk. 159 kr. 2 stk. 269 kr. 

Jeg holder sommerferie fra den 7.- 26.juli 
God sommerferie alle sammen :-)

Hilsen Oli Barddal

Sommerkurser
fra 4.–6. juli kl. 09.00 – 15.00
 

Undervisning fra 09.00 – 12.00 

Frokost kl. 12.00 – 13.00 

Spil på banen fra kl. 13.00 – 15.00

Alle får sin sving på mail med analyse.  

Minimum 4 personer max 8 personer 

 

Pris 450 kr. inklusiv frokost øl/vand
Uden frokost 350 kr.

 

Tilmelding på www.golfbox.dk under kurser

Begynder-tilbud: 5 x 25 min. 650 kr. 
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Helt fra nytår har der været fint fremmøde om onsda-
gen – og det er fortsat efter Golfsæson start.
 

Vi har været på venskabsbesøg i Mollerup, det var dog langt fra 

en succes, p.g.a. rigtig dårligt vejr var der mange som kun gik få 

huller og folk kom dryssende ind efterhånden, så det endte med 

at turneringen blev afblæst, så ingen vindere blev fundet- præ-

mierne fik vi med hjem og efterfølgende trak vi lod blandt de 

deltagede spillere. Øv.

Bedre var vejret ved vores besøg i Hammel- dog ikke godt nok 

til at vi kunne slå dem, det må vi tage revanche for når de kom-

mer til efteråret.

Senest har vi haft besøg af Grenå, dagen forløb rigtig godt trods 

lidt småregn. Da gik det så rigtig godt vi vandt over Grenå med 

346 mod 315.

Der var længste drive for herrer og damer som NDG vandt.

Nærmest flaget på alle par 3 huller, der var Grenå så stærkest og 

vandt alle huller, på hul 4 kun 50 centimeter fra (flot).

I uge 26 var der en flok veteraner på tur til Tyskland.

 

God sommer fra 

Veteranklubben

VETERANER



10  •  NDG NEWS  •  www.norddjursgolf.dk

Udekamp mod Randers Fjord  

Vores klub37 var igen i år ude og dyste mod Torsdagsklubben i 

Randers Fjord Golfklub. Der var starttid kl 17.30 og på det tid-

spunkt havde det regnet i et par timer. Det så ikke godt ud, men 

matchledelsen lovede at regnen ville stoppe kl 18.00. 

Det holdt desværre ikke stik. Den holdte først 18.03, men det 

klarede op og resten af runde foregik i dejlig vejr. 

 

Det er en fornøjelse at afvikle disse venskabsdyster, når man kan 

se at alle har en fantastisk aften med hygge og golf. 

Der ses kun glade smil og grin. Der snakkes og bandes over slag 

der glipper, huller der streges og meget andet.

 

Desværre blev resultat som næsten altid, at hjemmebanen 

tager pokalen. Det gjaldt også i denne gang hvor Randers Fjord 

Golfklub vandt. De vandt rimelig suverænt. Vi må håbe, at når 

Randers Fjord gæster os næste gang, at vi så tager sejren hjem.

En lille opfordring kunne være, at alle fra Klub37 er velkomne 

til disse arrangementer. Vi var kun 12 afsted og vi ved at der er 

flere fra Klub37 der sagtens kan være her også.

 

Så buskabet er næste gang. MELD JER PÅ  også når det foregår i 

Rander Fjord. Alle har det sjovt.

Venlig hilsen

Klub 37

KLUB 37
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Tirsdagsdamerne ønsker alle en god sommerferie  

Vi håber I får en rigtig god sommer med masser af golf 

rundt om i landet eller på hjemmebane. Og vi ser selvføl-

gelig frem til at se rigtig mange golfglade damer i anden 

halvdel af sæsonen.

 

På grund af juniorlejr i klubben starter vi den 2. august op 

med en omgang bowling. Den 9. august mødes vi så igen 

til en runde golf med efterfølgende spisning i klubhuset. 

Men hold dig gerne informeret via golfbox og Tirsdags-

damernes hjemmeside om vores aktiviteter! I nogle til-

fælde kan der være sat max. antal ind, så tilmeld dig i god 

tid, da det vil være først til mølle!  

HUSK at alle damer er velkomne til at deltage i Tirsdags-

damernes arrangementer – uanset handicap! 

Kom og vær med til golf, hygge, fælles spisning og naturlig-

vis præmier til de bedste.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte 

dameudvalget enten via mail eller telefon. 

Venlig hilsen

Tirsdagsdameudvalget

TIRSDAGS
DAMER
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REGELHJØRNET

PROVISORISK BOLD ER SPILLET,

HVAD MED DEN OPRINDELIGE?

jemmelavede regler om provi-
sorisk bold, som ikke har grund-
lag i Golfreglerne.

1. Der er spillet en provisorisk bold efter reglerne. 
Har spilleren pligt til at lede efter den oprindelige bold?

Dette spørgsmål har flere gange været berørt i golf.dk’s debat-

forum. Alligevel bliver jeg ofte forelagt spørgsmålet af medlem-

mer, der har været i regeldiskussion med golfere på fremmed 

bane.

Se f.eks. følgende debatindlæg: http://www.golf.dk/node/19603

Det klare svar er, at man har ikke pligt til at lede efter den 

oprindelige bold. Det står der intet om i Golfreglerne. Der kan 

være forskellige situationer, hvor man har slået en rigtig god 

provisorisk bold og derfor ikke har lyst til at lede efter den 

oprindelige bold.

Det findes der flere afgørelser på:

Afgørelse 27-2b/1 Fortsættelse af spil med provisorisk 
bold uden at søge efter oprindelig bold.

Spørgsmål: På et par-3 hul slår en spiller sin bold fra teest-

edet ind i tæt krat. Han spiller dernæst en provisorisk bold, 

som kommer til hvile tæt ved hullet. I betragtning af den pro-

visoriske bolds beliggenhed, har spilleren ikke lyst til at finde 

sin oprindelige bold. Han søger ikke efter den, men går direkte 

hen mod den provisoriske bold for at fortsætte spillet med den. 

Hans modstander (eller medslagspiller) mener, at det vil være en 

fordel for ham, hvis den oprindelige bold findes. Må modstand-

eren (eller medslagspilleren) søge efter spillerens bold?

H
Svar: Ja. Efter ret og rimelighed (regel 1-4) må han søge i fem 

minutter, forudsat at spilleren ikke i mellemtiden spiller et slag 

med den provisoriske bold, der ligger nærmere hullet end det 

sted, hvor den oprindelige bold antagelig ligger. Spilleren er 

berettiget til at spille sådan et slag. Hvis han gør det, er den

oprindelige bold derefter tabt i henhold til regel 27-2b, og yder-

ligere søgning efter den er derfor uden mening.

Hvis spilleren går således frem i hulspil, og hans bold ligger 

nærmere hullet end modstanderens bold, kan modstanderen 

forlange slaget annulleret (regel 10-1c). Imidlertid vil kravet om 

annullering af slaget ikke ændre det forhold, at den oprindelige 

bold er tabt, da den provisoriske bold bliver spillet uden for tur. 

Se også afgørelse 27-2c/2.

Afgørelse 27-2b/2 Hvornår en provisorisk bold, der er 
spillet i hul, bliver bolden i spil.

Spørgsmål: På et kort hul er A's slag fra teestedet måske out of 

bounds eller tabt, så han spiller en provisorisk bold, som han slår 

i hul.  A vil ikke lede efter sin oprindelige bold. B, A's modstander 

eller en medslagspiller, går hen for at lede efter den oprindelige 

bold. Hvornår bliver den provisoriske bold bolden i spil?

Svar: Efter ret og rimelighed (regel 1-4) bliver den provisoriske 

bold bolden i spil, så snart A samler den op af hullet, forudsat at 

hans oprindelige bold ikke allerede er fundet in bounds inden 

for fem minutter efter at B er begyndt at søge efter den.

I slagspil har medslagspillerne i princippet ingen interesse i at 

finde en spillers oprindelige imod spillerens ønske.

Det er klart, at det forholder sig anderledes i hulspil. Her skal 

man ikke forvente imødekommenhed fra modstanderens side.
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2.: Der er spillet en provisorisk bold i slagspil. Spilleren 
meddeler sine medslagspillere, at han ikke ønsker at 
lede efter den oprindelige bold og beder dem lade være 
med at lede. Kan han det?

Dette spørgsmål har også været fremme nogle gange i golf.dk’s 

forum, se f.eks.: http://www.golf.dk/node/24201

Det skal lige nævnes, at et par af svarerne i debatindlæggene 

er DGU-dommere. Det gælder f.eks.: Ole Dybdahl Nielsen, Sidse 

Pein-Lorentzen og Niels Pein.

Svaret er, at en spiller gerne må bede sine medslagspillere om 

at lade være med at lede efter den oprindelige bold. Men han 

kan ikke beordre det. Hvis man undervejs frem mod den provi-

soriske bold falder over en bold, som ingen af medslagspillerne 

vil vedkende sig, så er spilleren efter reglerne pligtig til at 

undersøge, om det kan være hans bold. Hvis det er hans bold, 

skal han fortsætte spillet med den, og den provisoriske bold er 

ikke længere relevant.

I det sidste forum indlæg ovenfor drejer debatten sig ind på, at 

nogle mener, at det er uetisk ikke at lede efter den oprindelige 

bold, når man nu har spillet en provisorisk. Det afvises dog af, at 

det skulle være uetisk at foretage sig noget, som ikke er forbudt 

efter reglerne. Og det er jeg helt enig i.

Underligt nok ser man ikke her i Danmark ikke på,  om det kunne 

være et etikettespørgsmål.

Det gør man f.eks. i Storbritanien og Irland. 

http://www.barryrhodes.com/2012/06/must-you-search-for-

your-lost-ball.html

Barry Rhodes er en irsk regelekspert, som tager mange regel-

spørgsmål op på sin Blog. Det er f.eks. interessant at læse den 

sidste sætning i hans svar på det tredje spørgsmål:

“In stroke play, it is considered good etiquette for a fellow 

competitor not to search for a ball that the player wishes to 

abandon”

Oversat til dansk:

I slagspil anses det for god etikette, at en medslagspiller ikke 

søger efter en bold, som spilleren ønsker at opgive.

Holder man sig det efterretteligt, er man da sikker på at bevare 

den gode stemning i 4-bolden.

Regel- og handicapudvalget
Ole Junker

P.S.: Den danske udgave af Golfreglerne og Amatørreglerne, 

gældende fra januar 2016 kan købes i sekretariatet. Genopfrisk 

reglerne med en ny regelbog. Den bør findes i enhver spillers 

golfbag.

Quickguide til Golfreglerne fås ligeledes i ny opdateret udgave.
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NDG-JUNIORSPILLER I SKOTLAND
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Hvor gammel er du og hvad er dit hcp?

"Jeg er lige fyldt 12 år her den 18. maj og 

mit hcp er 10,5."

Hvornår begynde du at spille golf?

"Det var min far der fik mig med og det 

hele startede i 2013 i Grenå golfklub,  

men pga. logistikken flyttede jeg året 

efter til NDG, da det gav mig mulighed 

for at træne dagligt."

Spille du med noget specielt udstyr?

"De jern jeg spiller med er mærket Cobra 

og mine køller er Nike og Gallaway. Det 

er ikke et normalt juniorsæt, men voksne 

jern og køller der er afkortet 1,5 tomme 

så de passer mig."

Du har trænet hele vinteren?

"Ja, jeg træner ca. 25 timer om ugen 

uanset vejret. I vinter har jeg trænet med 

12-15 andre piger og drenge i alderen 

11-16 år i Ikast, på DJGA (Dansk Junior 

Golf Akademi). Træningen består meget i 

short game, altså det korte spil, samtidig 

bliver der arbejdet meget med track-

mann, hvor der er focus på opstilling, 

kurver og speed."

Efter den indendørs vintertræning, blev 

træningen flyttet til Lyngbygård Golfklub 

ved Aarhus. Hvordan var det?

"Fra April er træningen flyttet til Golf 

akadamiet i Lyngbygård, hvor vi arbejder 

NDG-JUNIORSPILLER I SKOTLAND

Interview med
Aksel Bakman

meget på banen for at få mange spil 

situationer som vi kan og skal bruge i 

turneringer."

Hvordan kvalificerede du dig til 

Europeans Championship i Skotland den 

29. maj 2016?

"Min kvalifikation til Skotland var gen-

nem mine scores i 2015, hvor mine 

scores blev gennemgået og godkendt."

Du skulle spille mod de bedste årgang 

2004 spillere fra hele Europa, var du ikke 

nervøs?

"Jeg var mere spændt end nervøs, Jeg 

vidste gennem prøverunderne at dette 

bliver sku sjovt og udfordrene, det er  jo 

ikke hver dag man spiller linksgolf på så 

hurtige greens."

Hvad var den bedste oplevelse på turen?

"Det er svært at pege på noget, det 

hele var så stort, indvielsen på slottet 

var stort, at spille mod spillere fra hele 

verden var stort. Det var som man ser 

det på TV. Det er noget jeg gerne vil ha 

meget mere af."

"Sådan en tur til Scotland er vel ikke helt 

gratis, hvordan klarede du det?

"Økonomisk er det dyrt at deltage i så 

stor en turnering som EM,  men NDG har 

været fantastiske, de har ydet en fantas-

tisk hjælp, både med hjælp til tilmeldin-

gen, men ikke mindst økonomisk.

Der skal lyde et stort stort TAK, fra både 

mig selv og FAR og MOR."

Hvordan ser resten af 2016 sæsonen ud 

for dig? 

"Lige nu er der fuld gang i turneringerne.

og jeg skal spille forårets sidste U16 

match i aften, mod Hammel. Kampen er i 

Randers, dem har NDG lavet et samarbej-

de med, så der spiller jeg på hold med to 

spillere."

Hvis du allerede har planer for 2017, 

hvad går de så ud på?

"Næste store mål er DM i Nivå d. 19.-21. 

august og der er målet at forbedre min 5. 

plads fra sidste år.

Målsætningen for 2017 er klart at alle 

spillets facetter skal tilspidses, og så skal 

jeg ud og i gang med at deltage i Junior 

elite-turneringer mod de store drenge" 

fortæller Aksel smilende.

Hvad er det bedste ved at være medlem 

af NDG?

"NDG er en golfklub der har et dejligt 

miljø for alle uanset niveu, søde og 

hjælpsomme mennesker og så har vi en 

super træner i OLI. Vil gerne se noget 

mere til ham i 2017."

Afslutningsvis sender Aksel denne hilsen:

"Tusind tusind tak for alt støtte.
God sommer." 
Aksel 

Tusind, tusind tak for alt støtte. 
God sommer.  Hilsen Aksel 
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Efter et nederlag på til Odder i første runde formåede 3 divisions 

dameholdet på meget fornem vis at slå det ubesejrede tophold 

fra Mollerup med hele 7-2. Dermed er alt åbent i rækken og 

holdet kan med 2 sejre i de sidste 2 kampe stadig nå oprykning 

til 2 division. Oprykningen kan jagtes da Århus Ådal tidligere 

på året trak deres hold fra rækken, og årets nedrykker således 

allerede er fundet.

1. holdet på herresiden har fået 4 sejre af 4 mulige og fører 

rækken suverænt og har således kun brug for 1 point inden 1. 

pladsen og pladsen i oprykningsspillet er i hus. I anden runde 

blev det således til en hjemmesejr på 12-2 over Volstrup og en 

sejr på 10-4 i Randers Fjord. De sidste to matcher er ude mod 

Volstrup og Viborg. 

2. holdet fik i anden runde en hjemmesejr over Grenå på 10-4, 

men måtte på 18. og sidste hul se sejren fordampe, da en 

Ebeltoft-spiller sænkede et lang put i den afgørende foursome, 

og dermed indkassere et nederlag på 8-6. Holdet har således 2 

sejre i 4 kampe, men på pga. de øvrige resultater i puljen kan 

holdet med 2 sejre i de sidste to kampe (Grenå (ude) og Kalø 

(hjemme) selv afgøre om de vil vinde puljen og dermed komme 

med i oprykningsspillet. 

Tilbuddet om at starte gratis til golf som junior i hele 2016 har 

været en stor succes, og der er især godt gang i træningen fre-

dag eftermiddage, hvor de nye og mindst øvede juniorer træner. 

Rigtig mange har meldt sig under fanerne, så vi nu har i alt 43 

aktive juniorer i klubben.

På turneringssiden er det også blevet til nogle flotte resultater.

Aksel Bakmand deltog i det uofficielle europamesterskab for 

juniorer i Skotland, hvor han som kan læses andet steds i Update 

repræsenterede Norddjurs Golfklub på meget fornem vis. Aksel 

præsterede runder i 81, 78 og 81 og sluttede på en delt 61 plads. 

Vi havde 4 spillere med i Junior Cup distriktsfinalen i Århus, men 

ingen af spillerne ramte lige dagen, men da der ikke var andre 

kvalificerede spillere i U18 pigerækken gik Camilla Friis videre 

til Landsfinalen, hvor vinderen kommer på det danske hold 

der skal spille landskamp mod Sverige til efteråret. Vi ønsker 

Camilla held og lykke i den videre kvalifikation.

Den 13 juni afholdt vi en kredsturnering i Norddjurs Golfklub. I 

C18 rækken gik Nikolaj Rygård helt til tops og forsvarede sam-

men med Aksel Bakmand klubbens farver på fornemste vis med 

en 2. plads. 

I de øvrige kredstureringer i foråret opnåede Asger Jørgensen 

også flot en 1 plads i C9-rækken. 

I juniorhold-turneringen er U22B holdet gået videre til 

Landsdelsfinalen til august. Fusionsholdet med Randers 

Golfklub i U16A har præsteret nogle tætte kampe, men har ikke 

haft marginalerne på deres side og er uden chance for videre 

avancement. Desværre har vi grundet rigtig mange afbud fra 

vores egne spillere, til stor meget skuffelse været nødt til at 

trække vores U22A hold. 

Den 1-3 august holder vi årets juniorlejr. 
Vi håber at se rigtig mange af jer juniorer disse dage til masser 

af golf og hygge i golfklubben.

Rigtig god sommer til alle.

Juniorudvalget

INFO OM
ELITE OG JUNIOR

JUNIOR

ELITE
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Her skal du: 
 Leje buggy 
 Købe træning 
 Bekræfte tid og udskrive scorekort, hvis du er greenfeegæst 

 

Her kan du: 
 Købe baneguide 
 Købe bolde, tees etc. 
 Købe mønter til vores automater 
 Bekræfte tid og udskrive scorekort, hvis du er medlem 

Her bekræfter du ”som 
du plejer” på Golfbox 

Vælger du denne får du 
nu disse 3 valgmuligheder  

I vores klubhus finder du Probox24 - en selvbe-
tjeningsløsning til greenfeegæster og medlemmer. 

DU KAN KUN BETALE MED KREDITKORT 

 

 

På startsiden er der 2 
”knapper” 

Medlem 

Varer/ 
Trolley/ 

Træning/ 
Veksling 

Se side 
3 

Greenfee 

Par 3 18 huller 

Følg anvisningerne på skærmen 

Leje + retur 

Golfbil 

Se side 
2 

 

 

 

 

  

  

Greenfee 
Flexmedlem 

Varer 
Udlejning 
Veksling 
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Trolley          
kr. 25,- 

Mønter         
kr. 100,- 

 
Baneguide        

kr. 5,- 

Træning 

Træning 

Træning 
Specialkurser 

Træning 

Træning 

Mad  
 bestilling 

Proshop 

Kontor 

Varer fra 
Proshop 

Varer fra 
Proshop 

Varer fra 
Proshop 

Varer/ 
Trolley/ 

Træning/ 
Veksling 

De 3 øverste rum er 
varer fra Proshop. 
Udvalget kan 
variere. 

Trolley 
Lej din trolley her 

Sådan ser 
automaten 
med varer 
ud 

Lågerne 
åbner 
automatisk 

Tag det 
købte/ 
lejede ud 
og luk 
lågen. 

Mønter 
Her kan du bruge 
dit kreditkort til at 
få kr. 100,- i 
mønter 
(automaterne tager 
kun mønter) 

Baneguide 
Betaling kr. 5,- for 
en baneguide (der 
er flere i rummet) 

Kun her kan du 
betale for træning. 

Træning skal betal-
es inden lektionen 
påbegyndes. 

Træning 
Specialkurser 
Træning der ikke er 
defineret på de 
øvrige ”knapper” 
betales her. Husk - 
påfør navn og DGU-
nr. 

 

De blå ”knapper” 
er kun til betaling.  

Madbestilling 
Her betaler du for 
mad, du har bestilt. 

HUSK – skriv hvad  
du betaler for og 
hvem der betaler. 

Proshop 
Her betaler du for 
varer købt i 
Proshoppen. 

Kontor 
Her betaler du for 
øvrige varer – f.eks 
regelbøger 

HUSK – skriv hvad  
du betaler for og 
hvem der betaler. 
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Indtast DGU-nr. og tryk på 
OK.                                      

Accepter lejebetingelserne. 

Rummet i automaten åbner 
og du kan tage nøglen. 

HUSK at lukke lågen igen. 

 

Golfbil 
 
Laserkikkert &  
Golf GPS 

 
Udlejningssæt &  
Trolley 

 

Reservation via 
Golfbox 

 
Udlejning 

retur 

Tryk på denne hvis du har 
reserveret sammen med din 

tidsbestilling 

På din buggynøgle er der 
vedhæftet et blåt vedhæng 

Leje + retur 

Golfbil 

Tryk på denne hvis du IKKE 
har reserveret sammen 

med din tidsbestilling. Følg 
instruktionen på skærmen. 

Husk at acceptere 
lejebetingelserne. 

Tryk på denne, når du skal 
returnere nøglen. 

Hold dette vedhæng hen til 
dette felt (tæt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se udlejning retur, når du 
Skal aflevere nøglen 

Læg nøglen i det rum, der 
åbner. HUSK at lukke lågen 
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TILMELDING TIL 
BETALINGSSERVICE (PBS) 

Se rød markering og 
forklaring 

I din netbank skal du tilmelde betalingen til 
betalingsservice/PBS således: 

PBS-nr.: 2245388    
Deb.gr.nr.  1 
Kundenr.: ER ALTID DIT MEDLEMSNR. 
 



Har du sjove historier, spændende billeder eller andet som andre i klubben  
kan have glæde af, så send det til os på mail: Nyt@Norddjursgolf.dk 

Med venlig hilsen   

Kommunikationsudvalget i NDG

Norddjurs Golfklub - Tlf.: 86 48 07 44

NDG NEWS
J U L I  2 0 1 6


