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å er efteråret startet med det mest fantas-
tiske vejr til afholdelse af klubmesterskaber-
ne.  Når vi tænker på sidste års klubmester-
skaber, så var det ganske anderledes i år,  og 

med nogle nye navne til skiltene i klubhuset.

Golfåret 2016 startede med en fantastisk jubilæums-/
åbningsturnering, også her smilede vejrguderne til os. 
Næsten 200 spillere deltog i de 2 turneringer samt de 
øvrige udfordringer, det blev helt igennem et vellykket 
arrangement, der blev afsluttet med middag, musik og 
dans.
Megen regn prægede det tidlige forår, men i løbet af maj 
og juni fik vi nogle vidunderlige uger. Det var så tørt, at 
vi måtte vande udvalgte steder. Men der gik ikke lang tid 
før vejrguderne tog over og forsynede os med rigeligt 
vand. Banen har på det sidste stået fantastisk flot, indtil 
kragerne begyndte at pille i fairways rundt omkring. 

Vores maskinpark har fungeret upåklageligt i hele 
sæsonen, men allerede nu kan vi se, at der er behov for 
enkelte udskiftninger. Baneudvalget vurderer behovet 
sammen med Bo, og bestyrelsen vil modtage en indstill-
ing på den nødvendige udskiftning.

Økonomisk ser tingene meget fornuftigt ud. På trods af 
den store medlemsafgang ved årets begyndelse, er der 
meget, der tyder på, at vi vil være i stand til, at erstatte 
denne medlemsafgang med ny tilgang af medlemmer. 
Begynderudvalget, Óli Barddal samt mange frivillige har 
formået, at få næsten 100 prøvemedlemmer igennem 
begynderforløbet. Vi har også haft den store glæde, at 
antallet af juniorer er steget markant. 

FORMANDEN
HAR ORDRET

S
Umiddelbart vil vi igen i år få et meget fornuftigt resultat, 
så klubben står godt rustet økonomisk til det kommende 
år. Der vil som tidligere nævnt blive behov for enkelte 
maskininvesteringer, men jeg ved også, at baneudvalget 
pusler med, at omlægge og ikke mindst renovere enkelte 
bunkere. Denne operation er ikke helt billig.

Med ønsket om fortsat mange timers god golf før 
vinteren sætter ind.

Ole Jensen
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KLUBMESTERSKAB
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KLUBMESTERSKAB
KLUBMESTER I HULSPIL
Damer: Heidi Skou Sørensen - runner up: Ellen-Margrethe Larsen

Herrer: Martin Pedersen - runner up: Peter Friis Thøgersen
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Selvom sol og sommer stadig skinner over os, så siger kalen-
deren, at vi lakker mod slutningen af vores officielle sæson. 
Meld dig til afslutningen, så vi kan fylde banen op til en god 
gang golf, hvor vi sædvanen tro afslutter med præmieoverræk-
kelse inden vi spiser. 
 

Turneringen spilles i 4 rækker. 

Række A-B-C deles nogenlunde ligeligt i lige store rækker. 

Række D starter fra hcp. 37 til 54.  

Så er du nystartet i år, og har du erhvervet en handicap på 54 

(du starter med 72), så meld dig til denne turnering og bliv 

introduceret til resten af klubbens medlemmer. 

Vi skal nok finde nogle behagelige og rare spillere at sætte jer 

sammen med. 

Sponsor til denne turnering: Djurslands Bank

Vel mødt

Turneringsudvalget.

KLUBTURNERING
AFSLUTNINGSTURNERING

DATO:  8. OKTOBER - TILMELDING ER ÅBEN NU
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Hvad er Cross Country?  
Det er golf, hvor der spilles på tværs af hullerne. En helt 
anderledes udfordring på en totalt anderledes bane.
 

Hvis det er noget, du kunne tænke dig at prøve, så prøv f.eks. 

at stille dig efter højre bunker på hul 12. 

Kan du slå et slag, der kan flyve over rough, træer og buske 

til hul 14. Måske behøver du ikke at sigte efter greenen på 

hul 14 – men du skal helst kunne komme ud på fairway på 

hul 14. 

Man kan evt. også først slå lidt op mod teestedet på hul 12 

og derefter over til hul 14. Der er knap så langt og man kan 

finde et sted, hvor træerne ikke er så høje. 

Kommer man ikke over, er det en næsten umulighed at finde 

sin bold, så det koster lidt/mange bolde. 

Sjovt, udfordrende samt en oplevelse at se banen på en helt 

anden måde, samt en mulighed for at se vores område lidt 

uden for det sædvanlige hulforløb.

Et andet hulforløb er: Fra hul 16 teestederne ud på driving 

range og op mod greenen på hul 10 – meget lang hul

Eller teested ved søen på 18 hul (mellem sø og vej til par 3 

banen) til greenen på hul 1, så her er der pludselig 2 søer 

i spil. 

Så har du baggen fuld af bolde, du ikke nødvendigvis 
behøver at skulle have med hjem, og ser ovenstående udfor-
dringer overkommelige ud, så meld dig til på golfboks. Den 
åbner dagen før afslutningsturneringen.

Vel mødt

Turneringsudvalget.

KLUBTURNERING
CROSS CONTRY

DATO:  29. OKTOBER - TILMELDING ÅBNER 7. OKTOBER
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ÓLI 
I uge 43 var jeg på et golfkursus i 3 dage og underviseren var en 
af de førende trænere i USA, Andrew Rice. 

Andrew der har undervist i i golf i 25 år, er TrackMan Master og 

en af ud af de kun   ni Trackman University Partners der findes i 

verden, derudover er han også Swing Catalysator ambassadør.

Et spændende kursus med det nyeste fra golfverdenen indenfor 

sving, spin på bolden, flightscope og meget mere. 

Jeg glæder mig til at dele denne viden med jer i Norddjurs 

Golfklub. 

Lektioner kan bestilles på golfbox.dk (protrainer) 

 

Tilbud i butikken 
20-50 % på alt tøj i butikken

20 % på nye Ecco sko 

20-40 % på alt udstyr i butikken

Kig gerne forbi 

Hilsen Óli Barðdal 

Golfræner i Norddjurs Golfklub

www.protrainer.dk

mobil 6127136

Der var set frem med stor spænding på elitesæsonen. 

På damesiden var der efter afgang af to af holdets bærende 

spillerene, set frem sæsonen og det nye elitesamarbejd med 

Ebeltoft Golfklub med extra stor spænding. Nye spillere skulle 

ingetreres på holdet så en ny god holdånd kunne bygges op. 

Tidligt blev det klart at Århus Ådal var blevet nødsaget til 

at trække deres hold, så nedrykning kunne ikke komme på 

tale. Holdet kunne såleedes spille kampene uden det pres, og 

præsterede flot, det blev til to sejre – bla. 7-2 på hjemmebane 

over puljevinderne fra Mollerup. Holdet sluttede på 2 pladsen, 

hvilket er et rigtig flot resultat.

På herresiden var der efter forrige sæsons nedrykning lagt op 

til revancering i år. Alt gik planmæssigt i de første 4 runder. 1 

holdet skulle kun bruge et point i de sidste to udekampe, mens 

2 holdet med sejre i de sidste to kampe også ville være sikker 

på puljesejren. 

Desværre skulle de sidste to runder blive meget skuffende. 

1 holdet tabte overraskende i Volstrup og så skulle det hele 

afgøres i Viborg der tog mod den overraskende mulighed og i 

en meget tæt og intens match måtte se puljens 1 plads fordufte 

med mindst mulig margin. 

Dermed sluttede holdet på 2 pladsen og udenfor slutspillet. 

Der er stadig en spinkel chance for at holdet kan rykke op, men 

det kræver at holdets 8 point rækker til at være blandt de 6 

bedste 2’ere i Jylland. Er det tilfældet rykker holdet op i den 

nyoptettede 5. Division. Indtil da afventer vi DGU.2. 

Holdet var ramt af en del afbud og endte med at tabe de sidste 

to matcher og sluttede dermed sidst i den meget tætte pulje.

Peter Mosdal 

Eliteudvalget

ELITEN

http://www.protrainer.dk
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Udebanemesterskab i Golfklubben Lillebælt. 

Den første dag stod det ned med vand i tomme tykke stænger, 

men nogen trodsede regnen og gennemførte en runde. En 

sædvanlig hyggelig og velgennemført aften på hotellet blev 

efterfulgt af en pagtfuld sommerdag med dejlig golf på banen. 

Tina Greve Madsen blev Veteranmester for damerne 

og Karl Søndergaard tog pokalen for herrerne.

Se alle billeder på vores hjemmeside

VETERANER

http://norddjursgolf.dk/fotos/veteraner-til-udebanemesterskab-hos-golfklubben-lillebaelt/
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Hjemmekamp mod Randers Fjord  

Endnu en gang har Klub37 dystet mod venskabsklubben 

Randers Fjord Golfklub og denne gang hjemme på eget græs. 

Hele 47 spillere deltog i det fantastiske vejr.

KLUB 37
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VELKOMMEN
TIL ALLE NYE MEDLEMMER

1956 Svend G. Christensen

1957 Tove Birch Nielsen

1958 Carsten Malmstrøm

1959 Osman Zeidan

1960 Maria Sergev

1961 Lars Grøn

1962 Lis Annina Christensen

1963 Laust Hedegaard

1964 Lene Eileen Kjær Andersen

1965 Mikkel Kjær Andersen

1967 Brian Bruun Falkner

1968 Rune Axelholm Hedegaard

1969 Markus

1970 Jacob Øholm

1971 Alexander Møller-hansen

1972 Kenneth Jessen Andersen
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REGELHJØRNET
Udpluk af regel-episoder fra 
klubmesterskaberne 2016
1. Spillers bold ligger i bunker klos op ad riven, der lig-
ger i bunkeren. Spilleren løfter riven, hvorved bolden flytter sig. 
Spilleren slår herefter sin bold ud af bunkeren.

Hvordan er reglerne?

En rive er ifølge Golfdefinitionen: Forhindringer en flytbar 

forhindring. Efter Regel 24-1: Forhindringer må en flytbar 

forhindring fjernes over alt på banen. Hvis bolden flytter sig 

som direkte konsekvens heraf, skal den genplaceres, og spilleren 

pådrager sig ingen straf.

 

I det nævnte tilfælde blev bolden ikke genplaceret. Spilleren 

spillede sin bold, som den lå og kom derved i konflikt med Regel 

20-7: Spil fra forkert sted. Punkt c.: Hvis en slagspiller udfører 

et slag fra et forkert sted pådrager han sig to straffeslag. – 

Ærgerligt for spilleren. Det kostede altså to slag ekstra på hullet.

2. Det erfares, at en spiller har fået den opfattelse, at der 
generelt kan opnås lempelse uden straf for gene for alle veje og 
stier over alt på banen efter Regel 24-2: Ikke-flytbar forhindring.

Hvordan er reglerne?

Det er altså en stor misforståelse. Veje og stier er ikke 
generelt ”Ikke-flytbare forhindringer”. Ifølge Golfdefinitionen: 

Forhindringer er: ”Forhindringer” alt tilvirket, herunder vejes og 

stiers kunstige overfladebelægninger ….

Det er således ikke vejene og stierne, der er forhindringer, men 

alene deres kunstige overfladebelægning i det omfang, de er 

belagt med en sådan.

Veje og stier, hvis overflade er belagt med asfalt, grus, stenmel, 

træflis eller andre tilvirkede materialer, er derfor ”Ikke-flytbare 

forhindringer” efter golfdefinitionen, og der kan opnås lempelse 

uden straf efter Regel 24-2.

Veje og stier uden kunstig overfladebelægning giver ikke ret 

til lempelse uden straf. Bolden må spilles, som den ligger, også 

selvom den måtte ligge i et hjulspor fra en traktor. Synes man 

ikke, at man kan det, må man gå frem efter Regel 28: Uspillelig 

bold med et straffeslag.

For eksempel har den af greenkeeperne benyttede køresti, 

der passerer fairways på hullerne 13, 14 og 16, ikke kunstig 

overflade belægning. Der er derfor efter reglerne ingen ret til 

lempelse fra denne sti.

 

3. En spiller bliver under spil af et hul i tvivl om den kor-
rekte fremgangsmåde under anvendelse af Regel 28: Uspillelig 
bold.
Spilleren vælger derfor i samråd med sin markør at færdigspille 
hullet med to bolde, spillet efter to fremgangsmåder.
Ved aflevering af scorekort redegør spilleren overfor turner-
ingsledelsen, hvad der er foretaget.

Hvordan er reglerne?

Spilleren er i slagspil gået frem efter Regel 3-3: Tvivl om frem-

gangsmåden.

Det er helt korrekt, hvad der foretaget af spilleren i den her 

anledning.
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Da Regel 3-3 pr. 1/1 2016 er blandt de regler, der er ændret 

med yderligere retningslinjer for fremgangsmåde og komiteens 

afgørelse af, hvilken bold der er tællende, vil det være på sin 

plads kort at rekapitulere den ændrede regel efter regelteksten.

Regel 3-3a: Hvis en slagspiller under spillet af et hul kommer i 

tvivl om sine rettigheder eller den korrekte fremgangsmåde, må 

spilleren uden straf færdigspille hullet med to bolde.

For at gå frem efter denne Regel skal spilleren beslutte sig for 

at spille to bolde, efter at tvivlssituationen er opstået, og før han 

foretager sig yderligere (f.eks. slår et slag til den oprindelige 

bold).

Slagspilleren bør (han skal ikke) meddele sin markør:

• at han agter at spille to bolde, og

• hvilken bold, han ønsker, skal gælde, hvis Reglerne til-

lader fremgangsmåden, der blev anvendt med denne bold.

Inden han afleverer sit scorekort, skal slagspilleren meddele 

komiteen de faktiske omstændigheder. Hvis han undlader at 

gøre dette, bliver han diskvalificeret.

Hvis slagspilleren har foretaget sig yderligere (f.eks. har slået et 

slag til den oprindelige bold), før han beslutter sig for at spille to 

bolde, er han ikke gået frem efter Regel 3-3 og scoren med den 

oprindelige bold gælder. Slagspilleren pådrager sig ingen straf 

for at spille den anden bold.

Regel 3-3a beskriver, hvad spilleren kan/må/bør eller skal 

foretage sig for at gå frem efter Regel 3-3a.

 

Regel 3-3b beskriver komiteens bestemmelse af scoren på 

hullet. Det vil føre for vidt at komme ind på her, men den 

interesserede læser kan læse om retningslinjerne på side 47 i 

Golfreglerne 2016.

Har man endnu ikke anskaffet sig den seneste udgave af gol-

freglerne, kan man hente regelbogen som PDF-fil: 

Golfreglerne 2016

Regel- og handicapudvalget

Ole Junker

http://www.golf.dk/sites/default/files/DGU_Golfregler_2016_WEB%20(1).pdf
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Det gratis prøvemedlemskab for juniorer har været en kæmpe 
succes. I år alene har vi fået hele 14 nye juniorer, her iblandt 
flere piger, hvilket vi er meget glade for. Det har givet en masse 
liv til træningen om fredagen og en masse travlhed til Oli. 

Vi håber fra næste år igen at kunne komme til at lave nogle 

spændende aktiviteter kun for pigerne, men får brug for flere 

juniorledere der kan påtage sig en større eller mindre rolle i 

vores juniorarbejde, så hermed en opfordring til at give sig til 

kende hvis man har tid og lyst til at give en hjælpende hånd 

med.

Årets juniorlejr blev afholdt 1-3 august i dejligt golfvejr. 
Ud over en masse golftræning og spil på den store bane, var der 

også et væld af konkurrencer.  

I år havde vi fodboldgolf på programmet. Oli havde lavet en 

bane i roughen mellem hul 14 og 16, hvor nogen måske har 

undret sig over de flag der står der. Det blev en fin succes. 

Som andre år var der også konkurrencer i natgolf, hvor vi har 

olielamper til at markere greenområdet og lys på flaget til at 

markere det. Vi spiller selvfølgelig med selvlysende bolde, og 

deltagerne udstyres med selvlysende pandebånd. Hertil kom-

mer speedgolf, som handler om at et hold spiller en hul på tid. 

Tiden er vigtigere end antallet af slag, men spillerne på holdet 

skal skiftes til at slå. 

En anden fast tradition er minigolf, hvor juniorerne selv byg-

ger de forskellige forhindringer omkring hullerne på banen. 

Afslutningen var igen i år den traditionelle Texas, hvor juniorer, 

ledere og forældre/bedsteforældre kæmper mod hinanden. 

Tirsdag aften var fælles grillaften, hvor forældre, søskende og 

andre pårørende inviteres ud. Vi vil gerne takke for den store 

opbakning, der er en aften juniorer og ledere glæder sig meget 

til og det betyder meget for juniorerne at kunne vise deres 

sport og færdigheder frem, og ganske ofte smitter vores junior-

ers begejstring deres forældre eller søskende, og trækker dem 

med ud i klubben, hvor de ender som medlemmer til glæde for 

os alle. 

Ligeledes vil vi gerne takke hjælpere og ledere, klubbens med-
arbejdere samt veteranerne og tirsdagsdamer for deres bidrag 
til at logistikken kan gå op, samt ikke mindst sponsorerne AutoC, 
Secondo. Meldgård & Larsen og Haribo. 

Peter Mosdal 

Juniorudvalget

Følg Norddjurs Juniorgolf på Facebook

 
JUNIORER

EN KÆMPE SUCCES

https://www.facebook.com/groups/327883530419/
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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 

Ruben Leonhardt
Inge-Lis Mørch

Annie Pihl Strøm   
Lone Rytter

Norddjurs Golfklub - Tlf.: 86 48 07 44

NDG NEWS
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