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Her lidt før sæsonstart… 
Vi har nu officielt bevæget os ind i foråret, og sæsonstart er jo traditionelt den 1. april – så vi er 
ganske tæt på.  
 
Banen er efter en usædvanlig lang lukkeperiode grundet den strenge vinter i januar og februar nu 
åben og spilbar. Vores greens står flotte, og fairways og øvrige arealer, som vi går på, er rigtig 
pænt tørre, trods megen sne og en streng frost, der har besværliggjort at slippe af med smelte-
vandet.  
 
Vores greenkeepere har haft travlt trods vintervejret. Der er blevet klippet kanter på alle søer og 
vandhuller, og tyndet ud i bevoksninger langs diverse OOB arealer. De er i fuld gang med det store 
og dyre projekt, hvor vores vandingsanlæg 
opdateres og opgraderes, så vi får bedre 
vanding, specielt i tørre perioder – og green-
keeperne skal ikke styre det hele manuelt og 
tidskrævende – det bliver nu bragt tilbage til at 
fungere per automatik. Det meste af dette 
arbejde foregår ved 1. teested.  
 
Vintertid er så også den periode, hvor vores 
greenkeepere får afspadseret deres overtid fra 
specielt den travle sommer. Og Ole får gået 
alle vores maskiner efter i sømmene – så de 
kan køre effektivt de kommende travle 
måneder. 
 
I øvrigt havde vi allerede den 1. januar årets 
første Hole-in-One ved Mads Peter Holm. 
 
 

Generalforsamling må udskydes indtil videre – Corona restriktionerne 
umuliggør, at vi kan samles 

 
Årets ordinære generalforsamling skulle have 
fundet sted torsdag den 11. marts, som 
annonceret og indkaldt til. Som vi sikkert alt for 
godt er bekendt med, er vi stadig underlagt mange 
og besværlige Corona restriktioner, der skal 
respekteres.  
 
Vi udsendte per mail Indkaldelse, Agenda, 
Formandsberetning, Regnskab 2020 og Budget 

2021 til alle aktive medlemmer medio februar, og diverse udvalgsberetninger for 2020 ligger på 
vores hjemmeside.  
 
Udskydelsen af generalforsamlingen indebærer, ligesom sidste år, at bestyrelsen må agere som 
en ”forretningsbestyrelse”, der arbejder efter det fremsendte Budgetoplæg for 2021. Bestyrelsen 
regner selvfølgelig med at generalforsamlingen godkender både regnskab og budget, men det må 
så vente, til vi formelt kan afholde den. Vi vender tilbage omkring hvornår den udskudte general-
forsamling kan afholdes, så snart som muliggjort af vores myndigheder og regering. 
 
 

 



   

 
Regel og Handicapudvalget opdaterer os på årets store ændring i 
handicapsystemet 
 
Tillykke til 60,3 % af vores medlemmer med jeres nye golf-handicap. 
I forbindelse med det nye Handicapsystem, som så lyset straks inde i det nye år, har 52,1 % af 
vores medlemmer fået et højere handicap, 8,2 % har fået et lavere handicap, og 38,4 % fik samme 
handicap, som ved udgangen af 2020. 
 

Udregningen skulle gerne betyde, at I nu har fået et mere 
fair spillehandicap, således at I måske også lettere kan 
spille op til handicappet. 
 
For at finde det korrekte spillehandicap, tager man de 8 
bedste resultater blandt de 20 seneste scores. Har man 
ikke 20 scores, findes der en tabel i Golfbox, som tager 
højde for det.  
 
Normalt er alle scores tællende og skal indberettes 
samme dag. 
 

Hvis I kun spiller 11 huller og ikke har tid til flere, så kan disse nu også indtastes i Golfbox og tæller 
med blandt de seneste 20 scores. Det gælder om at få indberettet så mange scores som muligt. 
På vores website kan I læse meget mere om det nye Handicapsystem. 
 
I forbindelse med de nye handicapregler er der lavet nye konverteringstabeller, som især 
henvender sig til alle over 36 i hcp. De bliver ophængt i klubhuset og kan ses på hjemmesiden. 
 
 

Husk altid booking via Golfbox og bekræftelse via Golfbox app’en 
Der er heldigvis rigtig mange, som gerne vil spille på vores bane, og 
alle skal – Corona eller ej – booke og ikke mindst bekræfte de 
ønskede starttider. Det kan gøres i Shoppen, når den er åben, eller 
via Golfbox App’en. 
 
I den netop overståede weekend var der mere end 30 medlemmer 
på banen, som ikke havde bekræftet deres tid. Og der er ingen 
undskyldning – man kan bekræfte sin starttid helt ned til 5 minutter 
før. 
 
Det er desuden ligeså vigtigt, at du husker at annullere din tid, såfremt du bliver forhindret i at 
spille. Vi har desværre allerede nu oplevet flere tilfælde, hvor golfspillere er udeblevet uden at 
slette deres tid, og det er ærgerligt, fordi det ville have givet andre mulighed for at komme på 
banen. Vis gerne behørig respekt, så vi ikke forhindres i at spille pga. ”no-show”. 

 
 

Nyt fra Træner og Shop/Landström Golf Academy 
Vi har nu fået grønt lys til at have åbent i 
Proshoppen, – vi glæder os rigtigt meget til at se 
rigtig mange golfere i vores Shop igen. Vi åbnede 
den 1. marts og holder åbent i Shoppen i marts 
alle ugens dage, undtagen fredage og søndage.  
 
Marts måned er altid præget af lidt rod og mange papkasser i Proshoppen. Det betyder ikke, at der 
ikke er plads til, at I kigger ind og hilser på – og måske lader jer friste og inspirere .  
Claus er naturligvis tilbage og på plads i Shoppen – som altid klædt på med godt humør.  
 



   

På trænersiden er Jon tilbage på udvalgte tidspunkter og på fuld speed igen pr. 1. april. Magnus´ 
kalender er også allerede godt i gang, så hvis 2021 er året, hvor handicappet skal lidt ned, så hold 
jer ikke tilbage! Vi glæder os til at se jer alle igen og sammen tage hul på en ny sæson med 
masser af golf. 
 
 

Brug vores fantastiske træningsfaciliteter…  
Måske sammen med Europa Tour-vinder Joachim B. Hansen  
Her ved sæsonstart er det en rigtig god idé at få trænet svinget, som måske er blevet en smule 
rusten gennem vintermånederne.  

 
Overvej at få professionel træning, som anført hos 
vores dygtige pro’er Magnus og Jon – og så op på 
vores Driving Range og slå en masse bolde (se 
tilbud om Bold-chips), for at få indarbejdet de 
gode råd og øvelser.  
 
Det er så ikke kun vores medlemmer, der benytter 
vores dejlige træningspladser – hvis du kommer 
der jævnligt, har du en god chance for at stå og 
slå bolde sammen med Europa Tour-vinder 
Joachim B. Hansen, som har valgt at bruge vores 
anlæg ind imellem de mange turneringer på 
Europa Touren.  
 
Herligt at se Joachim tilbage, hvor han lærte at 
spille golf som dreng, og endnu mere herligt at få 
bekræftet, at selv de professionelle spillere 
betragter vores træningsfaciliteter som værende 
blandt landets bedste. 
 

 

… og apropos at slå bolde, så har vi stadig nogle gode tilbud  
I 2020 tilbød vi en Jubi-boldchip til en favorabel pris, som rigtig mange 
medlemmer benyttede sig af, og vi har også i år gode tilbud på Bold-chips: 
 
Hvis du gerne vil benytte Driving range mest muligt gennem hele året, kan 
du købe et personligt Årskort/kr. 1.000.  
Det er også muligt at vælge et Familiekort/kr. 1.500 for 12 mdr., som gælder 
for to voksne og én hjemmeboende ungsenior i alderen 19 – 25 år.  

 
Hvis du primært benytter Driving range i ”sæsonen”, tilbyder vi en 6 mdr. Bold-chip til kr. 600 i 2021 
– eller du kan vælge at købe klippekort til f.eks. 10 spande/kr. 210 eller 30 spande/kr. 600. 
 
Læs mere om træningsbolde på hjemmesiden under ”Træningsanlæg”, og benyt dig af vores flotte 
træningsanlæg – det kan helt sikkert betale sig. 
 
 

Turneringsstart 
Turneringsudvalget har arbejdet på en foreløbig turneringsplan, og 
vi lægger ud med Åbningsturneringen søndag den 11. april.  
 
Da vi jo endnu ikke ved, hvordan restriktioner og forsamlingsloft 
kan få indflydelse på afvikling af turneringerne, så er det naturligvis 
med et vist forbehold; men vi vil løbende orientere om turneringerne.  
Turneringsplanen vil snarest kunne ses på klubbens hjemmeside og på opslagstavlen.  

 
Med ønske om god golf i det sprøde forår   
Kjeld Birch, Formand 



   

 

 

 
 
 
 

 


