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Hjælp behøves: Frivillig arbejdsdag, søndag den 9. maj 

 
Forårets frivillige arbejdsdag afvikles søndag 9. maj. Vi starter vanen tro med en gang morgenmad 
og måske en lille opstrammer, og bevæger os så ud på anlægget og giver hver især vores bidrag 
til, at nogle af de opgaver, som greenkeeperne ikke når i den travle dagligdag, bliver set til med 
nyttig frivillig hånd. Der skal både males, samles range-bolde, fyldes turf-huller og meget mere.  
 
Efter veloverstået dont, står den på let og hyggelig frokostservering. Tilmelding og valg af opgaver 
via Golfbox – gerne snart. 
 
 
 

Nyt fra Greenkeepergården 
Det er med glæde, at vi nu kan annoncere, at Bestyrelsen har udnævnt vores 
velkendte og afholdte greenkeeper Ole Nielsen til ny Chefgreenkeeper, når 
Joe Thomsen stopper per udgangen af september.  
 
Ole kommer med årelang greenkeepererfaring, inklusive perioder som 
Chefgreenkeeper i både Greve og Passebækgård.  
 
Vi vil bringe et lidt grundigere portræt af Ole i forbindelse med, at han officielt 
tiltræder per. 1. oktober senere i år.  
 
Indtil da blot et stort tillykke til Ole med forfremmelsen. 
 



   

Corona-Status 
Fra onsdag 21. april blev der løsnet op på Corona fronten. Færre restriktioner, 
ikke alle logiske, men det går dog den rigtige vej.  
 
Udendørs bliver der nu mulighed for – stort set helt normal – udeservering fra 
Caféen. Borde og stole er sat op igen.  
 

Og vi kan igen bevæge os indendørs både i Klubhus og Café. 
For Caféens vedkommende kræver servering, at man har 
foretaget bordreservation, og har et negativt, og opdateret 
Coronapas.  
 
Det er fortsat ikke tilladt at dyrke indendørs idræt i alderen 18 – 70 år, og der er endnu ikke åbnet 
op for brug af klubbens lokaler til f.eks. foreningsmøder og bestyrelsesmøder. Simulatorerne 
holdes også lukkede indtil videre. Vi følger DGU´s retningslinjer og afventer at høre mere om dette, 
før vi melder noget ud. 
 
Ellers gælder de vanlige forsigtighedsregler stort set stadig: Hold afstand, brug mundbind ved 
passende lejligheder, sprit af osv. For god opdateret oversigt klik ind på: 
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/vores-anbefalinger-til-gen%C3%A5bningens-fase-ll-er-klar. 
 
 
 

Åbent Hus – Nye medlemmer – Gavekort  
Vi har tidligere bedt om jeres hjælp til at skaffe nye medlemmer/prøvemedlemmer, og status er, at 
vi allerede har optaget 28 nye prøvemedlemmer. Dog er kun et par stykker er kommet gennem 
henvisning fra nuværende medlemmer. Det må vi kunne gøres bedre! 
 

 
Vi gentager derfor opfordringen og vil huske jer på, at vi holder flere Åbent Hus-dage.  
Det førstkommende er på Golfens Dag på søndag – og der er 
allerede rigtig mange tilmeldte.  
 
Så se gerne på de efterfølgende datoer – måske er der  
i bekendtskabskredsen mulige gæster til et Åbent Hus:  

 Søndag, den 2. maj 

 Lørdag, den 29. maj 

 Søndag, den 13. juni 
 
Og husk at der er et gavekort på kr. 200 til Caféen, hvis I skaffer 
et nyt medlem. Det giver samtidig et lod i lodtrækningen om et gavekort til Shoppen på kr. 3000.  

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/vores-anbefalinger-til-gen%C3%A5bningens-fase-ll-er-klar.


   

OBS! Lokalregler ændres 
Vinterregler og midlertidig lokalregel om lejeforbedring ophører fra og med 
lørdag den 24. april. 
 
Det kan anbefales at læse Regel 16 i Golfreglerne, som bl.a. også inkluderer 
Fæstnet bold. 

 
 
 

Royal Unibrews Åbningsturnering 
Flaget var hejst, men vejret var ikke med de 52 forventningsfulde REE-golfere, som 
mødte op til start på den årlige åbningsmatch, der traditionen tro blev spillet som en 
Texas-Scramble.  
 

Regn, slud, sne, blæst og kulde. En barsk start for deltagerne, som nu kan modstå al slags vejr. 
Vinderholdene blev: 
 
 1. Nicholas Harkjær, Grethe Holmen Jensen,  
  Birgitte Ferm Andersen, Kjeld Birch 
 
 2. Bente Egvang, Karsten Øland,  
  Enoch Fogelberg, Steen Nielsen 
  
 3. Charlotte Greisen, Hans E. Jacobsen,  
  Claes Birk Jensen, Benny Nicolaisen 
 
Nærmest hul på 18. hul 
Damer: Bente Egvang, 2,22 m - Helle Falk, 8,48 m 
Herrer: Michael Hjort Nielsen, 4,77 m - Enoch Fogelberg 8,20 m 
 
Nærmest hul på 10. hul ERA Biler 
Enoch Fogelberg ERA Biler, 6,24 m 
 
Præmieoverrækkelse finder sted ved PENKA’s Forårsturnering. 
 
 
 

PENKA’s Forårsturnering, lørdag den 15. maj 
Tilmeldingen er åben til PENKA’s Forårsturnering via Golfbox. 
 Der spilles i to rækker: A-rækken, maks. hcp 18,5, spiller slagspil 
med fuldt spillehandicap, mens B-rækken, hcp 18,6 – 48, spiller 
Stableford med fuldt spillehandicap.  
 

 
 

Proshoppen & trænerteamet  
  
Så fik vi for alvor hul på sæsonen. Jon og Magnus 
er i fuld gang med undervisningen, og vi fornemmer 
masser af træningsiver hos medlemmerne – skønt. 
I Shoppen er der også god gang i den, så kig 

endelig forbi. Vi er der for jer – uanset om I skal rådgives om valg af bold, skal have nyt smart outfit 
i form af tøj og sko, eller du har brug for en lektion eller en tid til at kigge på udstyret?  
Vi har aldrig haft fyldt så godt op på hylderne som lige nu – så kig ind… 
Lige nu er der god gang i såvel individuelle lektioner samt tema træning, men snart er det også 
sæson for kurser, så hold øje med skilte og opslag – eller spørg i Proshoppen. 
 

 



   

”SeniorElite-golf” – og årets løbende hulspilturneringer  
Et kig på gennemsnitsalderen viser, at begrebet ”senior” dækker en væsentlig del medlemmerne i 
REE Golfklub. Det medførte, at vi sidste år deltog i DGU’s Danmarksturnering med et SeniorElite-
hold i Kvalifikationsrækken. Det blev dog ikke til en oprykning; men vi forsøger os igen i år. 
 
Du skal være fyldt 50 år, du skal være Fuldtidsmedlem og dit hcp skal være mellem 5 og 15 for at 
kunne deltage på holdet. Du kan kontakte Holdkaptajn, Lars Koch Brohammer, lsb63@outlook.dk, 
for yderligere info. 

 
Årets Hulspilturneringer – læs mere på Golfbox – også med nyt for 50+ 
Har du lyst til at prøve kræfter med hulspil, så får du muligheden her: 

 
Klubmesterskab i Hulspil, maks. hcp 24,9, scratch fra 
tee 59/51. 
 
Klubmesterskab i Hulspil 50+, maks. hcp 24,9, 
scratch fra tee 56/47. 
 
SommerMatchen, som er én single-række for både 
damer og herrer, maks. hcp 48, hvor der spilles med 
7/8 hcp fra hhv. tee 47 for damer og 56 for herrer. 
 

 
 

Café Pibe Mølle – så er der åbent igen 
Som I, kære medlemmer, sikkert har bemærket, 
så har vi nu – med begrænsninger – åbnet igen:  
 
Corona pas og tidsbestilling på bordreservering 
mindst 30 min før ankomst (stik hovedet indenfor 
før runden, på vej fra hul 11 til 12 – eller ring).  
 
Terrassen er åben uden begrænsninger. 
 
Åbningstider og begrænset menukort findes på 
min hjemmeside: 
https://www.cafe-pibemoelle.dk/ 
 
Vi glæder os til at se jer  
Pia 
 
 
 

Husk at købe en Bold-chip? 
Der er fuld gang i både den gratis tematræning og i de individuelle 
lektioner, så hvis du træner og slår bolde hele året, kan du købe et 
personligt Årskort/kr. 1.000 – 12 mdr. fra købsdato. 
 
Det er også muligt at vælge et Familiekort/kr. 1.500 for 12 mdr.  
 
Benytter du mest 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 på https://reegolfklub.dk/traeningsbolde/, og benyt det flotte træningsanlæg – det kan 
helt sikkert betale sig. 
 
Med ønske god golf – og husk nu at rette mindst et nedslagsmærke på hver green   
Kjeld Birch, Formand 

mailto:lsb63@outlook.dk
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