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Så er vi godt henne i golfsæsonen, og vi kan 
glæde os over, at banen står flot til glæde 
for såvel vore medlemmer som vore gæster. 
Greens er fantastiske, og de nye bunkers er 

fremragende. Så alt i alt kan vi være godt tilfredse med 
vore greenkeepere og banen.

Der har været rigtig mange på banen i år ikke mindst 
efter, at vi indgik i XL samarbejdet. Til orientering, så 
er der spillet 2083 runder af greenfee spillere frem 
til 30. juni, heraf er 1344 XL-spilllere. Enkelte gange 
i det tidlige forår, har der været trængsel på banen, 
men stort set er det øgede pres på banen afviklet 
fint. Banen så lidt mishandlet ud ved forårets start, 
men en ihærdig indsats fra vore greenkeepere gjor-
de, at banen snart var god igen.

Vore ”lynhytter” er nu samlet og opstillet ude på 
banen. Nogle aktive seniorer under ledelse af Jonny 
Nielsen, har på ganske få dage fået opstillet hytterne. 
Vi mangler nu at lægge gulv, få malet og monteret 
lynafledningen. Stor tak til det frivillige arbejdssjak.

Sæsonen har indtil nu forløbet rimelig uproblema-
tisk. Der har været enkelte sager bestyrelsen har 
været inde over, men i det store og hele, er det små-
ting med så mange medlemmer og gæster, så derfor 
en stor tak til jer alle, der gør vort frivillige arbejde 
nemmere.

I har alle en mening om, hvordan klubben skal 
køre. Hvad man må og hvad man ikke må. Det kan 
godt være nogle regler virker firkantede, men de er 
ikke vedtaget for at genere jer, men udelukkende 
for at skabe så godt et klima som muligt i klubben 

FORMANDEN
HAR ORDRET

S
for dig og de øvrige medlemmer. Er der regler, der 
virker helt tossede, så skriv til bestyrelsen, og vi vil 
behandle din henvendelse seriøst.

Kontoret var først på sæsonen ramt af sygdom, men 
takket være en stor indsats fra ikke mindst Inge-Lis, 
men også fra andre, lykkedes det at ”holde skruen i 
vandet”. Nu er Lone heldigvis tilbage igen.

Økonomi og fremtidig finansiering. 
Økonomisk ser det ud til, at blive et rigtig fornuftigt 
år. Den planlagte investering i en ny fairway klipper 
er udskudt 1 år. Vore greenfee indtægter er højere 
end forventet, og medlemsantallet er steget. 

Vi har ligeledes haft en fornuftig rente forhandling, 
der gav os en rente lettelse på omkring 70.000 kr. 
Efterfølgende har vi haft drøftelser der vil give os 
yderligere rentelettelser. 
Alt i alt en meget tilfredsstillende udvikling.

Til slut vil jeg ønske jer en fortsat god golfsæson.

Ole Jensen
Bestyrelsesformand
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DE SMÅ KORTE
Ekstra telefonnummer
Nu kan du ringe til os på det sædvanlige nummer 
8648 0744 med også på 8648 0700. 
Det sidste “fine” nummer har hidtil været knyttet op 
på vores alarm, men er nu blevet frigivet, så vi kan 
bruge det til hovednummer. 

Topkarakter til køkkenpersonalet
Onsdag den 5. juli 2017 havde vi besøg af veterinær-
myndighederne, hvor vi fik en elite-smiley. Dette sker  
fordi vi har fået mindst fire storsmilende smiley'er i 
træk og ikke haft nogen anmærkninger de seneste 
12 måneder. Rapporten kan ses her.

Dramaet om mågen
Den lille historie om mågen der blev ramt af Mikkel 
John Kjær Hansens bold, blev hurtigt meget populær  
i medierne.  
Efter vi havde fortalt om den på facebook, blev vi 
kontaktet af Randers Amtsavis, som også gerne ville 
fortælle om hændelsen. Herefter fulgte både Aarhus 
Stifttidende og Ekstrabladet op.
Alene på vores Facebookside er historien set af over 
6.000 personer, så man kan vel rolig sige at klubben 
og ikke mindst Mikkel fik lidt opmærksomhed den 
dag.

Begyndere og Klub 37
Vi har i år indtil videre fået 24 begyndermedlem-
mer. De fleste har på nuværende tidspunkt fået 
banetilladelse og er indmeldt i klubben. Flere har 
valgt  at melde sig permanent ind i klubben, så de 
kan få et DGU kort og dermed spille på andre baner, 
mens andre spiller på hjemmebane med den grønne 
banetilladelse resten af året.
Uddannelsen af de nye spillere er gået rigtig godt, 
og vi har indtrykket af, at alle er faldet godt til i klub-
ben - de fleste har vi fornøjelsen af at se i Klub 37.

Vi håber på at få et lignende hold begyndere i efter-
året efter Åbent Hus den 6. august.
Der har været stort “run” på Klub 37 de seneste måned-
er, hvilket ind imellem har betydet 4-bolde med 
dobbeltstart, som uundgåeligt har medført ventetid. 
Vi overvejer hvordan vi kan løse denne udfordring.  

Begynderudvalget

Print af scorekort
Vi har haft en del bøvl med vore scorekortprintere, 
som ikke har kunnet køre med de nye kraftige 
scorekort. Printeren, der er koblet til Golfbox-
skærmen har derfor fået isat nye ruller til papirfrem-
føring, der kan håndtere de nye scorekort. 
Printeren der er koblet til Probox24 kan ikke håndtere 
dem, hvorfor vi selv skærer almindeligt papir til den 
for tiden, og vi afventer levering af tyndere scorekort 
til den.

Golfkursus & træning, v./ Oli 
Lige nu kan du "Gå til golf", som er fællestræning for 
maks. 4 personer ad gangen.
Hver tirsdag fra kl.10.00 – 11.00 og 11.00 – 12.00
Hver onsdag fra kl.19.00 – 20.00
Prisen er 100 kr. pr. gang.

http://www.findsmiley.dk/Sider/KontrolRapport.aspx?Virk1369377
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VELKOMMEN
TIL VORES NYE MEDLEMMER

76-1991   Adam Mathias Christensen
76-1992 Brian Kiel
76-1995 Jonas Haaber Hjuler
76-1997 Nikoline G Johansen
76-1998 Mikael Johansen
76-2000 Alberte Bjerre
76-2002 Lucas Bjerre
76-2003 Søren Mogensen
76-2004 Vibeke Søndergaard
76-2006 Brian Helmsby
76-2007 Jens Christian Jensen
76-2008 Bolette Mejrsk Pedersen
76-2009 Nicolai Dalgård Balle
76-2011 Vagn Liltorp
76-2012 John Kirkegaard

76-2014 Grethe Kristensen
76-2015 Søren Kristensen
76-2016 Stina Sejersen
76-2017 Winnie Bjerre
76-2020 Kristoffer Martin Søndergaard
76-2021 Tobias Sejersen
76-2022 Karin Sommer
76-2023 Brian Sommer
76-2024 Hanne Birch
76-2025 Ole Kristensen
76-2026 Søren Risgaard
76-2027 Louise Bille Bjerre
76-2029 Selma Sabroe Barddal
76-2030 Mikkel Loft Rosengreen
76-2031 Tobias Larsen Degn
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LYNHYTTER & BÆNKE

Lynhytte ved hul 6

Nye bænke, her ved hul 14

Lynhytte mellem hul 13 og 14
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Medlemmer opfordres til at invitere familie, venner, 
kolleger, naboer m.fl. med ud at spille golf. 
 
Efter en kort introduktion til golfspillet, spilles der Texasscramble 
på et antal huller i et fastsat tidsrum.  
Gæster, der ingen relationer har til klubben er velkomne, vi find-
er en mentor til dig blandt vore medlemmer.
 
Dagen afvikles som en rigtig golfturnering med præmier i 2 ræk-
ker, en medlemsrække og en gæsterække.
 
Efter spillet byder vi på grillpølser, øl/vand, kaffe og kage samt en 
introduktion til, hvordan man kommer i gang med at spille golf.

Tilmelding senest 4. august 2017 kl. 12.00 - medlemmer via 
Golfbox - gæster på mail eller telefon jfr. nedenstående.

Vi glæder os til at se rigtig mange.

Norddjurs Golfklub
Kystvejen 10
8961 Allingåbro
Telf: 68 48 07 00
Mail: sekretariat@norddjursgolf.dk

Velkommen til Åbent Hus den 6. august kl. 10.00 efter Dansk Golf Unions koncept ”Spil med” 

Du opfordres til at invitere familie, venner, 
naboer, kolleger m.fl. med ud at spille golf på 
den store bane. 

Medlemmer og gæster spiller "Texasscramble" sammen efter 

regler, der udsendes til deltagerne. Dagen holdes som en rigtig 

golfturnering, hvor medlemmer og gæster spiller i hver sin 

række og med efterfølgende præmieoverrækkelse. 

Har du ingen gæster at invitere, er du velkommen til at tilmelde 

dig alligevel - som "vært" for andre gæster.

Du er også meget velkommen til at tilmelde gæster uden dig 

selv, så finder vi et andet medlem som "vært" for vedkommende.

Tilmelding, der er mulig på flere måder, skal ske senest 4. august 

2017, kl. 12.00: 

Golfbox hvor medlemmer kan skrive gæsters navne ind under 

"spørgsmål"

Hjemmeside: Tilmelding til Åbent Hus

Telf: 86 48 07 00 eller Mail: sekretariat@norddjursgolf.dk

Dagens program:
kl.  10.00 - 10.10 Velkomst i klubhuset v/Begynderudvalget

kl. 10.10 - 10.50 Introduktion til golfspillet på drivingrange v/ 

pro træner Óli Barddal

kl. 11.00 - 12.30 Medlemmer og gæster spiller "Texasscramble" 

sammen, regler udsendes til deltagerne

kl. 12.45 - 14.30 Præmieoverrækkelse og hygge med grillpølser, 

øl/vand, kaffe og kage samt orientering om, hvordan man kom-

mer i gang med at lære at spille golf.

Vi håber at rigtig mange vil bakke op om vort nye initiativ til en 

anderledes Åbent Hus dag. Hele arrangementet er gratis for alle 

og medlemmer, der inviterer en gæst får en flaske rødvin.

Vel mødt og golfhilsner fra

Begynderudvalget

Golfklubben holder Åbent Hus den 6. august 2017 
fra kl. 10.00 efter DGU's koncept "Spil med" 

http://norddjursgolf.dk/begynder/tilmelding-til-aabent-hus
mailto:sekretariat%40norddjursgolf.dk%20?subject=
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Høst-fest turnering med festmiddag og dans
lørdag d. 19.aug.

Kl. ca. 11.00: Der er linet op på grillen med supergrillet pølser fra Djurs Slagtehus

Pavillonen er åbnet for afhentning af scorekort

Der sættet gang i salget af lodder til aftenens lotteri, hvor hovedpræmierne er slotsophold for 
to med overnatning og morgenmad. Derudover mange fine præmier.

Kl. 12.30 Gunstart for høstfestturneringen

Kl. ca. 18.00 Der er dækket op til festmiddag i klubhuset, hvor Djurs Slagtehus står for menuen, der består 
af helstegt oksebagfjerding med forskelligt lækkert tilbehør samt kaffe, dessert/kage
Under spisningen sælges der løbende lodder til de fine præmier i lotteriet

Efter hovedretten er der præmieoverrækkelse i alle rækker, samt nærmest flagene. 

Kl. ??? Så bliver der spillet op til svingom i klublokalet til musik, sang og dans fra ”The Makies” (Peter 
og instrumenterne) i klublokalet. 

Hele aftenen vil der være mulighed for at købe drikkevarer til hverdags priser .

Meld dig til på golfbox hurtigst muligt. Først til mølle…

Vil du gerne have din partner (som måske ikke spiller golf)  med til denne 
festlige aften er denne mulighed også åben. Det gør du også på golfbox 
sammen med din egen tilmelding. 
Der spilles i 4 rækker, hvor række D er over 36 (max SPH = 54)
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REGELHJØRNET

Regler for scorekort, der indleveres til regulering.
Når du afleverer scorekort for EDS-runder, spillet på vores egen bane eller andre danske baner, til regulering i scorekort postkassen 

i skranken i receptionen, er der lige et par ting, du skal være opmærksom på. 

For at regulering kan foretages, er der to ting, der skal være opfyldt:

1. Runden skal være spillet under handicapbetingelser som EDS-runde, og det skal tydeliggøres ved at feltet EDS er markeret med 

et X. 

2. Det skal tydeligt fremgå af scorekortet, hvem der er markør. Ofte er markørens underskrift nogle totalt ulæselige kruseduller. 

Et scorekort med en sådan ”signatur” alene kan ikke anvendes som grundlag for handicapregulering. Regulering vil derfor ikke 

blive foretaget. Hvis man gør sig den ulejlighed at nærlæse, hvad der står i markørens underskriftsfelt, så står der, at feltet skal 

udfyldes med ”Underskrift af markør + medlemsnummer”. Oven over brevsprækken i skranken sidder der yderligere et skilt med 

teksten ”Regulering foretages kun, når scorekort er udfyldt med Markørens Navn og Medlemsnummer”.

Husk desuden, at der højest kan spilles 3 EDS-runder pr. uge. En uge går fra mandag til søndag.

EDS runder i ugen ud over tre, bliver opfattet som private runder og kan ikke handicapreguleres.

Indleverede scorekort for EDS-runder spillet på udenlandske baner:
Her gælder naturligvis de samme to punkter som nævnt ovenfor.

Følgende punkter skal desuden også være opfyldt:

1. Scoren skal være anført pr. hul.

2. Hullernes par skal fremgå af scorekortet.

3. Hullernes handicap index skal fremgå af scorekortet.

Disse tre punkter giver sjældent anledning til problemer.

Anderledes stiller det sig ofte med følgende 2 punkter: 

4. Course Rating (CR) for spillet Tee skal fremgå af kortet.

5. Slope Rating (SL) for spillet Tee skal fremgå af kortet.

Disse to sidste punkter fremgår meget ofte ikke af de udenlandske scorekort. Oplysningerne kan i mange tilfælde heller ikke findes 

på golfklubbernes hjemmesider. Det er derfor vigtigt, hvis oplysningerne mangler, at få Course Rating og Slope oplyst af klubben, 

eventuelt i form af et print, så oplysningerne kan vedlægges scorekortet.

Det er et krav i EGA-Handicapsystemet, at scorekort for EDS-runder spillet på udenlandske baner indeholder samtlige fem oplysninger. 

Uden alle oplysningerne kan handicapregulering ikke finde sted.

Ole Junker

Regel- og Handicapudvalget
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Golf.dk og magasinet Dansk Golf, er i gang med 
at finde frem til landets 18 bedste golfhuller.
 

Alle klubber har derfor haft muligheden for at nominere eet hul 

hver. Kåringen af landets bedste golfhuller vil blive fulgt tæt 

på Golf.dk og årets tre sidste udgaver af magasinet Dansk Golf. 

Et ekspertpanel vil udvælge 18 huller ud fra de nomi-

nerede og planlægger at præsentere dem mere dybde-

gående i deres medier - blandt andet med droneoptagelser. 

Til sidst vil alle danske golfspillere have mulighed for at 

stemme på det bedste par tre, fire og fem-hul.

Vi har nomineret vores hul 3 og har indsendt disse billeder med 
krydsede fingre.

HUL 3
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& DGU-bookninger for Eliten
Kryds af i kalenderen. Der åbnes generelt for tilmelding i golfbox ca. 2-3 uger før turneringen

6. august SPIL MED-DAG Texasscramble – Åbent Hus 
12+13 aug. DGU-eliteturnering – løbende start - Hulspil
19. august HØSTFEST-turnering – med spisning, musik, dans og fest – Gunstart 
9+10 sep. Klubmesterskab/rækkemesterskaber og udtagelse til hulspil
16+17 sep.  Klubmesterskab / Hulspil – sporadisk optaget
23. sep. Klub 37 Afslutningsturnering
1. oktober TAK for HJÆLPEN – Gunstart kl. 9.30 - Invitationsturnering
8. oktober KLUB-Afslutningsturnering  - Gunstart kl. 9.30 Sponsor: Djurslands Bank 
5. nov.  Cross Country –  Gunstart   
  Vær opmærksom på, at banen og driving range er totalt lukket mens spillet er i gang.  
26. nov. Juleturnering – gunstart kl. 9.30 med efterfølgende juleafslutning

Øvrige arrangementer
31. august  Golf og Bridge i Norddjurs Golfklub 2017

KLUBTURNERINGER



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 00
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