
 

 NYHEDSBREV #18 
 11. december 2020 
 

 
Seneste nyt på Coronafronten… 
 
Som bekendt er vi per onsdag 9/12-20 igen trådt  
ind i en ny – denne gang kaldet delvis – nedlukning 
af en masse aktiviteter og muligheder for oplevelser.  
 
Gudskelov er golfsporten kun ramt på de funktioner, der foregår indendørs. Vi kan stadig – 
ihukommende de gængse Coronaregler –  spille vores golf udendørs, både på vores 18-hullers 
bane og Par-3 banen, ligesom træningsområder alle er åbne og tilgængelige, inklusive Driving 
Rangen. Vores fine Proshop og Sekretariatet er også åbne – tjek dog åbningstider her i den 
tilstundende juletid.  
 
Bestilling af tid, den obligatoriske bekræftelse af tid og for gæsters vedkommende betaling af 
greenfee foregår alt sammen via Golfbox. Scorekort skal enten skrives ud hjemmefra, eller hentes i 
Shop eller Sekretariat (i deres åbningstid), ellers kan man finde tomme ”generiske” scorekort i 
starterhuset ved 1.hul. 
 
Vi har som følge af de nye regler og anbefalinger lukket for vores Klubhus/indcheckning og 
Café/Restaurant område. Simulatorer og loungeområdet ved Driving Range er også lukket ned. 
Der er adgang til toiletter, men kun de toiletter som vi har netop i loungeområdet. 
 
Lad os hjælpe hinanden med at komme godt igennem denne noget trælse tid med stigning i 
smitterisiko – og lad golfen være en god måde at abstrahere for alle de begrænsninger, vi ellers 
mødes med. 
 
 

Vintergolf – også på andre baner… 
I Bestyrelsen er vi nogle, som spiller vintergolf – vi har 
dog fra oktober til december valgt at besøge en række 
af vores naboklubber for at se hvilke forhold, de 
tilbyder.  Banerne er som udgangspunkt valgt ud fra, 
at vi skulle spille til sommergreens, og at 
café/restaurant skulle være åben (inden de seneste 
Corona restriktioner), så derfor har nogle baner ikke 
været aktuelle for os i efteråret.  
 
Vi har set vores drives havne i meget tyk rough (værre 
end vores egen) og på ”smattede” fairways. Vi har 
puttet på greens, som er mere kuperede, end vi er 

vant til – og på både hurtigere og mere langsomme greens end vores egne. Vi har observeret 
”langhårede” bunkerkanter, og vi har spillet på baner, hvor trafikstøjen til enhver tid ville overdøve 
lyden af vores egne nattergale. 
 
Vi har spist frokost i hyggelige omgivelser flere steder, men desværre også – inden onsdagens 
nedlukning – mødt lukkede caféer, sekretariat og shop på et par baner.  
 
Vi har naturligvis også slået ud fra velplejede tee-steder og set bolden rulle på flotte fairways, og 
det har været både fornøjeligt og hyggeligt at spille på vores nabobaner. Men det har jo også 
været ”bestyrelsesarbejde”, hvor vi har fået mulighed for at sammenligne REE GOLF med dét, 
som vores gæster sammenligner os med. Og vi kan med rette sige, at vi som helhed har et flot 
anlæg, og at det ikke er uden grund, at vi i 2020 har haft et rekordstort antal gæster på besøg.  
 



   

Den seneste undersøgelse fra Players 1st (Golfspilleren i Centrum) blandt medlemmer og gæster 
viser da også, at vores anlæg ligger lidt over gennemsnittet af bedømmelserne på landsplan.  
Men samtidig kan vi se, at der fortsat er en række fokusområder på både banen og i Caféen, som 
kræver vores opmærksomhed med hensyn til forbedringer.  
Nogle af de mange relevante emner er vi i gang med at se på, mens 
forslag som ”… mere solskin på banen” og ”… bakken på 16. hul 
skal graves væk” nok har en noget længere tidshorisont  
 
Baseret på vores egne positive oplevelser, kan vi anbefale, at alle 
klubbens medlemmer selv tager ud og spiller en runde eller to i 
næste sæson hos nogle af vores naboklubber. Fraset, at det altid er 
spændende at spille en anden bane end hjemmebanen, sætter det 
også vores egen banes gode stand og spændende forløb – og ikke 
mindst natur – i et godt perspektiv. Og bliv ikke forskrækket over at 
opleve, at vores egen bane og øvrige faciliteter meget hyppigt 
udkonkurrerer naboklubbernes formåen  
 
 

Ny – reduceret – pris på boldchip 
Vi har reduceret prisen på Familiekort til træningsbolde på Driving Range 
til kr. 1.500 årligt. 
Familiekort gælder for 2 voksne og en hjemmeboende senior i alderen  
19-25 år, og man får hver sin chip. Disse kan kun købes ved personlig 
henvendelse i Shoppen eller Sekretariatet. 
 
 

Vinterregler indført 
Bemærk at vi har indført vinterregler, og det betyder bl.a., at der ikke må 
køres med Buggy og lignende. Trolley er dog fortsat tilladt.  

 
Som altid spiller vi til sommergreens og der kan også handicapreguleres. 
Den midlertidige lokalregel om lejeforbedring indenfor en køllelængde gælder også hele vinteren. 
De øvrige vinterregler kan ses på hjemmesiden. 
 
 

Åbningstider i Sekretariatet 
Sekretariatet holder lukket fra den 23. december 2020, kl. 12:00 til den 4. januar 2021, kl. 09:00. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Banen står også flot i vintertiden – selv om den så desværre er lukket  

Besøgte klubber 

 Rungsted Golfklub 

 Simons Golfklub 

 Kokkedal Golfklub 

 Københavns Golfklub 

 Hornbæk Golfklub 

 Hjortespring Golfklub 

 Fredensborg Golfklub 

 Asserbo Golfklub  

 Nivå Golfklub  

 Smørum Golfklub 
 



   

Køb julegaver i Shoppen 
Selv om du måske har lagt golfudstyret 
væk for denne sæson, så er der stadig 
gode muligheder for at forberede både 
dig selv, din familie og vennerne på 
næste sæson. 
 
Kig ind i Shoppen og find gode julegaver 
blandt de mange tilbud – eller måske et 
gavekort til Shoppen eller en trænings-
lektion. 
 
 

Vintertræning 
Du har også mulighed for at bestille tid 
hos Jon til lidt vintertræning i udvalgte 
weekender i 2021 som f.eks. på lørdage i 
uge 1, 3, 5, 7 og 9. og på visse hverdage 
fra kl. 17:00 – 18:40. 
 
Tjek ledige træningstider på: 
https://landstrom.123booking.dk/#/login, 
hvor du logger ind og vælger ”individuel undervisning” og derefter ”Jon”. Men allerede nu kan du 
booke tid til tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge samt tirsdag den 22. december. 
 

 
Året går på hæld, og tak for det! 
Det herrens år 2020 gik hen og blev et Corona år, som sent vil blive glemt af en masse 
forskellige årsager, de fleste dårlige og relaterede til Covid-19.  
 
Det blev et meget anderledes år end 
planlagt. Da vi blev ramt af den første 
store og omfattende nedlukning i marts, 
blev bestyrelsen hurtigt enige om at 
være meget forsigtige med økonomien 
og selvfølgelig specielt udgifterne.  
 
Senere på foråret under den delvise 
oplukning oplevede vi så pludselig, at 
der kom rigtig mange gæster og 
spillede på vores dejlige bane – så 
mange, at vi endte med at få en meget 
større indtægt på den front, end vi havde budgetteret med.  
 
Dette sammenholdt med megen kontrol på vores udgifter har rent faktisk medført, at vi 
ender ud med, at vi har genereret et flot overskud og endda har haft mulighed for at 
investere i banens og træningsanlæggets stand – bl.a. med nye måtter til Driving range og 
20.000 nye træningsbolde til den nye sæson fra tidligt forår.  
 
DIF’s formand har meget rammende udtalt, at ”det har aldrig været så svært at være 
frivillig i en idrætsforening som i 2020”, og derfor skal der her ved dette Annus Horribilis’ 
afslutning lyde en meget stor tak til de mange frivillige, som har hjulpet med til at gøre 
golfsæsonen 2020 både mulig, tålelig og endda nogle gange fornøjelig.  
 

https://landstrom.123booking.dk/%23/login


   

Selvfølgelig en speciel tak til mine kollegaer i bestyrelsen, der ind i mellem har måttet 
holde hårdt for – men også stor tak til vores mange formænd og –kvinder for klubber i 
klubben og diverse udvalg.  
 
Samtidig skal der også lyde en stor tak til vores mange trofaste sponsorer. 
 
Tusinde tak!! 
 
Glædelig jul, og mange ønsker om et lykkebringende nytår med masser af god golf – 
Kjeld Birch, Formand 
 


