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Vores lokalregler er opdateret og godkendt af DGU 
 

Regel- & Handicapudvalget orienterer 
 
Punkt 3 i vores lokalregler er ny 
Træskulpturen i venstre side af hul 1 er område med spilleforbud. Når der 
er gene fra skulpturen, må spilleren ikke spille bolden, som den ligger.  
 
Der skal tages lempelse uden straf fra 
træskulpturen efter Regel 16.1.  
 
 
Sigtepæle på hul 9 og 16  
Sigtepælene er defineret som ikke-
flytbare forhindringer. Læs Regel 16.1. 
 
Husk, at vi som amatører ikke får 
lempelse for forhindringer i spillelinjen. 
 
Droppezonerne ved hul 5 og 11  
Bolden må ikke længere placeres, men skal droppes. 
 
Lejeforbedring 
Den midlertidige lokalregel om lejeforbedring er ophørt for denne gang. 
 
Brud på lokalreglerne koster 2 strafslag eller tab af hul i hulspil. 
https://reegolfklub.dk/lokalregler/ 

 
 
 

GENERALFORSAMLINGEN – FORTSAT UDSKUDT 
Som bekendt skulle vi have afholdt vores årlige ordinære generalforsamling den 11. marts. Den 
blev udskudt grundet Covid-19 restriktionerne. Selvom restriktionerne er blevet lempet meget på 
det sidste, er der stadig afstandskrav mv., som gør, at vi fortsat ikke skønner det muligt at afholde 
generalforsamlingen indendørs i eget regi. Vi afventer yderligere lempelse af restriktionerne og 
vender tilbage med dato for den udsatte generalforsamling snarest muligt. 
 
 
 

Ole Nielsen er nu vores Chefgreenkeeper 
Her ved indgangen til juni har vi bekræftet, at Ole er vores nye Chef-
greenkeeper, og han træder nu fuldt ind i rollen.  
 
De øvrige greenkeepere rapporterer således nu til Ole som daglig leder. Joe 
Thomsen, vores mangeårige Chefgreenkeeper, træder et skridt tilbage, og vil 
frem til sin fratræden i slutningen af september stadig have sin daglige tjans 
hos os, men nu med Ole som chef.  
 
Der bliver ved senere lejlighed mulighed for alle til at byde Ole Nielsen 
velkommen i den nye chefrolle og at sige pænt farvel til Joe. 

 

https://reegolfklub.dk/lokalregler/


   

Nye Rangebolde   
Som de flittige blandt os har bemærket, er der kommet spritnye 
rangebolde med flot klublogo og plads til logoer fra vores to 
sponsorer Salon Saabye og DH Wine.  
 
Der er indkøbt ikke mindre en 20.000 nye bolde, som vil være til 
rådighed, indtil det bliver vinter, hvor boldene slides ekstra meget 
– da skifter vi til de bolde vi har brugt hidtil.  
 
20.000 bolde er dyre og gør et pænt indhug i det, vi som 
medlemmer betaler i kontingent.  

 
Desværre holder boldene ikke mere end nogle få sæsoner, og 
hvad værre er, så forsvinder der omkring 10 % på årlig basis.  
 
Og det ikke kun forbi de bliver slået ud på tilstødende marker mv, 
men desværre også fordi der – selvom det er svært at tro – er 
nogle spillere, som tillader sig at bruge rangebolde ude på banen, 
eller sågar tager dem med til andre klubbers Driving range, så det 
er ”gratis” at træne der.  
 
Det er jo ganske enkelt tyveri – oven i købet fra ens egne kollega-medlemmer i klubben. 
 
 
 

Bliv mentor/instruktør for vores nye golfere 
Klub 37 savner hjælpere 
Der er nu så mange prøvemedlemmer, at vi har brug for flere hænder. Har du tid og lyst til at give 
en hånd med?  
 
Vi har især brug for mentorer til at gå med på Par 3 banen samt på de bagerste huller onsdag 
aften. 
 

Er du tryg ved og har 
lyst til at undervise, 
mangler vi ind i mellem 
også hjælpere lørdag 
formiddag. 
 
Om kort tid kommer vi 
også til at mangle 
faddere. 
 
Så har du lyst til at gå 
en fadderrunde med et 
nyt medlem, så sig frem. 
 
 
 

En god mentor eller fadder kender golfreglerne, og respekterer dem – og har nogle (få) års erfaring 
som golfspiller. Vi støtter op med vejledning og supervision. Og så har vi det i øvrigt rigtig hyggeligt 
i Klub 37 teamet. 
 
Tag fat i Joan på 2851 8196 eller Winie på 2539 5979 og få en snak om, hvad du kan byde ind 
med.  
 
 
 



   

Hole-in-One i lange baner 

Som vi alle har bemærket, er der travlhed på vores dejlige golfbane, og resultaterne udebliver ikke!  
 
Der er siden sidste Nyhedsbrev blevet lavet ikke mindre end 5 gange Hole-in-One. Birte Stenspil 
Olsen på hul 3 og Knud Rasmussen på hul 6. 
 
Torben Eriksen gjorde dem kunststykket efter på hul 18 i Møllesvende regi og på en lidt blæsende 
søndag gjorde Pia Christensen det også på hul 18. 
 
Senest har Ole Santon under Seniorklubbens mandagsmacth scoret sin anden Hole-in-One – 
denne gang på hul 18 – i 2006 gjorde Ole det på hul 10.  
 
Tillykke til de dygtige klubgolfere, som er blevet behørigt fejret på vanlig vis. 
 

 
 
 
 
Og en lille huskeregel:  
 
Laver man Hole-in-One, skal 
spilleren nu selv indberette 
det til DGU. 
 
Dette er beskrevet på 
hjemmesiden under 
"Banen/Hole in One" og med 
link til DGU. 
 

 
 
 
 

Sponsorskilte på Træprojekt 1 
Som mange sikkert allerede har bemærket, så har vi fået sat 
sponsorskilte på træerne fra Træprojekt 1.  
 
Træerne mellem hul 8 og 9 – Træprojekt 2 – vil snarest få 
lignende sponsorskilte monteret.  
 
 
 



   

Affald – smid det nu der, hvor det hører til… 
Vi er generelt dygtige til at holde vores bane og anlæg pænt fri 
diverse affaldselementer, men det kniber så alligevel for nogle.  
 
De nedgravede beholdere på teestederne med teksten ”Broken 
Tee” er ikke en affaldsspand. Det tager en greenkeeper ret lang tid 
at få en sammenkrøllet cigaretpakke op af spanden igen – måske 
dobbelt så lang tid som det ville have taget at smide den i den 
korrekte skraldespand.  
 
I øvrigt er det også ganske ulækkert at samle folks sammen-
krøllede madpapir og cigaretskodder op af samme. Så lad os 
minde hinanden om, at skrald, sjovt nok skal i skraldespanden og 
ingen andre steder . 

 
 
 

Lidt om vores klubturneringer 
Vi er nu godt i gang med klubturneringerne, og vi er glade for, at se de mange nye deltagere, så 
her er lidt generel information. 
 
I Golfbox kan man læse om de enkelte turneringer, spilformat, hcp-begrænsninger etc., og det er 
også via Golfbox, at man tilmelder sig. Vi benytter os af on-line betaling til klubturneringerne, og 
hvis det bliver nødvendigt at melde fra til en turnering inden tilmeldingsfristen, skal det ske via 
Golfbox og den betalte turneringsfee tilbagebetales.  
 
Afbud efter tilmeldingsfristen skal sendes via sms til den aktuelle turneringsleder, og det fremgår 
også i Golfbox. 
 
Næste turnering er Fødselsdagsturneringen den 26, juni, og der er allerede mange tilmeldinger. 
 
Vi er i gang med planlægning af vores interne Ryder Cup, og sidste års to holdkaptajner, Casper 
Andreasen, Blåt hold og Carsten Qvist, Rødt hold, er klar igen i år. Kommer snart på Golfbox. 
 
 
 

Seniorklubben – en Klub-i-klubben 
Kunne du tænke dig at blive medlem af Seniorklubben så står vi klar til at byde dig velkommen. , 

Seniorklubben er åben for alle REE Golfklubs medlemmer, der er fyldt 50 år. 
 
I Seniorklubben kombinerer vi vores passion for golf med stor vægt på, 
at vi på tværs af medlemskredsen har det hyggeligt og rart sammen, 
både når vi spiller match, og når vi efter at have gået en runde slapper 
af holdvis over en forfriskning i Caféen.  
 
Det betyder blandt andet, at vi slår ud med gunstart kl. 09:00, så 
holdene kommer ind nogenlunde samtidig, og at vi tilstræber at 
sammensætte holdene, så vi ikke går med de samme medlemmer hver 
gang. Herved modvirkes klikedannelser. 
 
Vi spiller match hver mandag fra begyndelsen af april til først i oktober. 
Herudover arrangerer vi hver sæson 2 ture med spil på andre baner – 
en 1 dags tur og en 3 dages tur. Vi har desuden hvert år vores 
eget klubmesterskab, der afsluttes med en middag i Caféen. 

 
Spilleformen ved den ugentlige match og på vores ture er som udgangspunkt stableford, men i 
sæsonens løb vælges også andre spilleformer. Vi vælger selv det teested, vi ønsker at slå ud fra. 
Der spilles om mindre præmier i hver match. 
 



   

Ved indgangen til sæsonen 2021 var antallet af medlemmer omkring 120, men ambitionen er at 
øge antallet. 
 
På golfklubbens hjemmeside kan du læse lidt mere om Seniorklubben, ligesom du i menupunktet 
“Program” kan se sæsonprogrammet for 2021. 
 
Har du lyst til at blive medlem, skal du blot sende en mail til hansen.ipsen@pc.dk med følgende 
oplysninger: Navn, adresse, handicap, medlemsnummer, fødselsdato og telefonnummer. 
Kontingentet udgør kun 300 kr. årligt. 
 
Vi håber at have vakt din interesse for at blive medlem og står på spring for at byde dig 
velkommen. 
Bent Hansen, formand for Seniorklubben 
 
 
 

Kun få Corona restriktioner tilbage… 
Der er ikke længere behov for mundbind i Café, Shop og alle øvrige 
steder i golfklubben. 

 
 Frem til den 1. september 2021 er der fortsat krav om coronapas 

for indendørsservering på caféer mv.  
 For Caféen ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger den 1. juli. 
 Frem til den 1. august 2021 vil der fortsat være krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves 

idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Frem til denne dato skal kontrollen af coronapas fortsat 
ske via stikprøvekontrol. 

 Forsamlingsloftet er hævet til 100 personer indendørs, og hæves yderligere til 250 personer 
indendørs fra 1. juli. Forsamlingsloftet udendørs er afskaffet. 

 
Med ønske om god golf i den skønne sommer   
Kjeld Birch, Formand 


