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Café Pibe Mølle – Velkomstreception – 26. august 
Efter et par gange at have været nødt til at udskyde åbningsreceptionen for Liz og Jan i Café Pibe 
Mølle, er det nu ganske vidst, at det bliver fredag den 26. august kl. 16:00 – 18:00. 
 
Ud over mere formelt at få taget vores forpagterpar i øjesyn, så bliver der mulighed for at hilse på 
noget af det øvrige personale, der efter behov er tilknyttet Caféen. Og ikke mindst bliver der 
lejlighed til at prøvesmage nogle af de retter, Liz tryller frem i det fint renoverede køkken, og der 
suppleres med lidt godt at drikke til – naturligvis ganske gratis 😊 

 
 
Åbningstider i Caféens køkken frem til 30. september 
Mandag – torsdag kl. 11:00 – 21:00 
Fredag kl. 11:00 – 19:00 
Lørdag og søndag  kl. 11:00 – 18:00 
 
Fredag, weekender og helligdage er lukketid for udskænkning afhængigt 
af, hvor mange gæster der er. Husk altid at det er en stor hjælp, hvis du, 
inden du slår ud, giver besked til køkkenet, om du ønsker at spise efter en 
sen runde. 

 
 

Vellykket ekstraordinær generalforsamling 
Som annonceret afholdt klubben ekstraordinær generalforsamling 9. august, for om muligt at få 
forsamlingens godkendelse til at igangsætte den renovering af simulatorrum og teknologi, som var 
eneste reelle punkt på dagsordenen.  
 
Efter formandens præsentation og begrundelse for forslaget var der god spørgelyst blandt de 
fremmødte medlemmer. 
 
Installation af det nye TrackMan-anlæg kan påbegyndes i uge 39. Prisen omfatter installation af 2 
stk. komplette anlæg. Der tegnes en kontrakt, som sikrer løbende opdatering af softwaren. Det nye 
anlæg kan både benyttes til simulatorspil og til træning.  
 
Der skal som et selvstændigt projekt etableres et ventilations-/udluftningssystem i bygningen. 
 
Ud over de fremmødte 30 medlemmer var der desuden medbragt 10 fuldmagter. 
 
Bestyrelsens forslag til renovering af simulatorrummet og teknologi blev enstemmigt vedtaget.  
 
 
 

Etikette, regler, dresscode med mere 
Selv om det er langt inde i sæsonen, er det tilsyneladende nødvendigt at genopfriske 
hukommelsen hos nogle af vores medlemmer.  
 
Vi har de senere år fået mange nye medlemmer, og det forventes, at alle tager godt imod disse og 
hjælper såvel juniorer som seniorer uanset, hvor på anlægget man mødes. Vores dresscode er i 
forhold til mange andre steder rimelig afslappet: Alle spillere skal være dækkende påklædt i rent og 
pænt tøj egnet til golfspillet, herunder bluse/skjorte med krave og for herrerne med ærmer. Så lad 
t-shirten blive hjemme næste gang. 



 
Greenkeeperne finder oftere og oftere røde pæle, som ligger på jorden. 
 
Røde pæle ved strafområder er ikke flytbare forhindringer 
Der er lempelse uden straf, hvis pælene er i vejen for spillerens tilsigtede stance eller for det 
tilsigtede sving. Flytter man pælene, giver det den generelle straf. Læs lokalreglerne punkt 5. 
 

Sigtepæle på hul 9 og 16 
Disse sigtepæle er ikke flytbare forhindringer og her træder 
Regel 16.1 i kraft. 
Der er lempelse uden straf, hvis pælene er i vejen for spillerens 
tilsigtede stance eller for det tilsigtede sving. 
Er man lidt længere væk fra pælene, gives der ikke fri lempelse, 
bare fordi at de er i vejen for spillelinjen. 
Er man bange for, at bolden skal ramme pælen, kan man erklære 
bolden uspillelig og droppe fri med et strafslag. 
Da sigtepælene er med i vores Lokalregler, vil en overtrædelse 
betyde den generelle straf, som er 2 strafslag. 
 
Hvide pæle ved out of bounds 
Er bolden inde på banen, men er 
man generet af pælen, kan man 
erklære bolden uspillelig, og det 
koster et strafslag. Hvide pæle 
må aldrig flyttes. 

 
 
Tee-slag fra hul 8 
I forbindelse med beplantningen af træer mellem hul 8 og hul 9, er 
der nogle få spillere, som vælger at slå deres tee-slag venstre om 
de nye træer over mod tee 47/51 på hul 9, og derfra spille mod 
green. 
 
Det vil vi på det kraftigste advare mod, idet det er sikkerheds-
mæssigt uforsvarligt for både dem selv og for spillerne på såvel 
hul 9 og på hul 8’s green. 
 
Så spil venligst banen, som anvist i baneguiden. 
 
 
Ordensregler på banen skal overholdes og det gælder bl.a.: 
Hvis din bold lander i 
bunkeren, er man pligtig til 
at rive efter sig, inden man 
forlader bunkeren. 

 
Efterfølgende skal riven også placeres korrekt: 
Hele riven placeres i bunkeren og på tværs af spillelinjen. 
Det er der desværre mange, som glemmer og alt for mange 
river ligger forkert. 
Mind gerne din medspiller om det, hvis vedkommende skulle 
glemme det. 
 
 
 

Nyt fra Turneringsudvalget 
Det kniber desværre lidt for meget med tilmeldingerne til de kommende turneringer; men der 
fortsat åben for tilmeldinger til de resterende turneringer. 



 
 
Ryder Cup, lørdag den 27. og søndag den 28. august 
Det er naturligvis sjovest hvis man kan spille med både lørdag og søndag; men man 
kan godt nøjes med at deltage den ene af dagene. Kom og spil med, når det Røde og 
det Blå hold tørner sammen i Ryder Cup formatet, hvor det Blå hold er forsvarende 
mestre. 
 

 
 
STARK’s Efterårsturnering, søndag den 4. september 
Stableford-holdturnering, hvor de bedste tre scorer på hver hul 
tæller til holdets samlede resultat. 
 
 

 
Klubmesterskaber i slagspil, lørdag den 17. og søndag den 18. september 
Der spilles slagspil fra scratch i både Dame-, Herre-, Seniordame- og Senior-
herrerækker. 
 
 

 
Kig ind på Golfbox, hvor du kan læse mere og tilmelde dig til turneringerne. 
De bedste hilsner med ønsket om gode runder 
Turneringsudvalget 

 
 
 

Vi har brug for nogle frivillige 

 
Som bekendt afholder vi efter 2 års Corona pause igen REE GOLF Open. Den store turnering 
løber af staben onsdag den 14. september. Vi har nu tilmeldinger fra ikke mindre end 21 hold, flere 
end nogensinde før. Der er store præmier til de dygtigste af både hold og individuelle golfere. Bl.a. 
er der jo Hole-in-One præmier på alle fire par-3 huller. Tre (3) biler og et køkken er på højkant. For 
at tilsikre, at det alt sammen går rigtigt til, er der brug for et antal frivillige til at være til stede som 
observatører på par-3 hullerne.  
 
Og der mangler vi fortsat nogle frivillige, der kan afsætte det meste af en dag i dette spændende 
regi. Udover at opleve en masse god golf og golfere, deltager man selvfølgelig i både det gode 
morgenmads arrangement, den overdådige frokost og præmieoverrækkelse m.v. 
 
Så kom gerne hurtigt frem, og meld dig som frivillig til Mette fra Sekretariatet: 
Tlf: 4879 5655 
Mail: Mette@reegolfklub.dk 
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Bestilling af køretøjer online 
Fremover skal buggy og scooter bestilles online ved tidsbestilling. Når du booker din tid, kan du 
ved ikonet med indkøbsvognen tilføje varer, og her vælger du det køretøj, du gerne vil leje – afslut 
med OK.  
  
Når du skal spille, skal du starte med at bekræfte din tid på medlemsskærmen i klubhuset. Derefter 
går du hen til Proboxen og gør som følger:  

• Tryk på LEJ 
• Tryk på Buggy 
• Vælg buggy eller scooter 
• Bekræft hvem du er med DGU nummer og Fødselsdato 
• Accepter handelsbetingelser 
• Vælg betalingsmetode 
• Når du har betalt åbner en låge og bag ved den ligger nøglen 

  
Når du skal aflevere nøglen, gør du som følger: 

• Tryk på touch skærmen 
• Vælg ”returnering” 
• Det grønne kort i nøgleringen scannes på scanneren, hvor der 

står ”Golfmore” 
• Lågen, hvor nøglen skal ligge, åbner 
• Læg nøglen i skabet, luk lågen, og nøglen er nu afleveret  
 

Hvis nogen har gamle klippekort til buggy og scooter, så kom ind i Sekretariatet og få dem byttet til 
vouchers, der kan bruges som betaling for leje i Proboxen. 
Det er nyt for os alle, og hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Sekretariatet. 
  
 
 

Gang i Gribskov.. 
.. er et arrangement i Helsinge hallerne målrettet 7. – 9. klasse, for at sætte fokus på et aktivt liv 
med sport. Klubben er tilmeldt og deltager med en stand, så REE Golfklub kan være synlige ved 
arrangementet.   
 
Det foregår torsdag den 15. september kl. 9:00 – 15:30 og fredag d. 16. september kl. 8:30 – 
12:30. Mette vil være på standen hele dagen, men hvis der er nogen der vil være med til at fortælle 
om klubben og aktiviteterne her, er I meget velkomne. Det behøver ikke at være begge hele dage, 
men måske har du mulighed for at være med et par timer. Hvis du er interesseret, så send en mail 
til Mette@reegolfklub.dk med navn og hvornår du ønsker at være på standen. Hvis du har 
spørgsmål til arrangementet inden du tilmelder dig, er du naturligvis velkommen til at kontakte 
Mette.  
 
 
 

Hilsen fra Træner teamet og Proshoppen… 

 
Sommeren går på hæld – i hvert fald ifølge 
kalenderen. Vejret har dog sjældent været bedre i 
august end i år, så vi kan kun håbe, at vi får et brag 
af en eftersommer – set med golfbrillerne på. 

I Shoppen er udsalget vel overstået, og der er kommet plads til efterårs varer. Lune trøjer og andet 
godt fylder nu hylderne, således at man kan være klædt godt på til den kommende tid på 
golfbanen. 
 
Vi har heldigvis også god gang i undervisningen, men der er stadig plads til flere individuelle forløb. 
Efteråret kan være en god ide at catche op på sommerens unoder, og man kan efter en masse 
golfrunder bedre fortælle sin træner, hvor det er det halter. Har du f.eks. nogensinde ofret en 
puttelektion på dig selv? Nej, vel!  

mailto:Mette@reegolfklub.dk


 
Men hvor ofte kommer du ikke ind efter en runde og kan se tilbage på en ”iskold putter” og alt for 
mange 3 puts – det kunne måske være ham eller hende i den anden ende af putteren, der skulle 
have et eftersyn?! I en puttelektion får man ikke bare tilset teknikken, men får også nogle tips til 
hvordan du meget lettere (og sjovere) kan øve putning, længdekontrol m.v. 😉  
Der kan være en del slag af spare, og hvem vil ikke gerne notere færre slag på scorekortet. 
 
Så hold jer ikke tilbage – Jon og Magnus er i fuld gang – og underviser jo i øvrigt hele året, hvis 
nogen skulle være i tvivl. 
 
Glæder os til en fortsat god sæson 😊 
 
Team Landström 
Claus, Jon og Magnus 
 
 
 

Vi tilbyder nu en gratis prøvetime, 
- hvor man kan møde nogle fra teamet 
- prøve at slå til en golfbold 

- tale med nogle af de andre deltagere 

- og få indtryk af om det er noget, som man kunne have lyst  
  til at lære rigtigt 
 
Inviter jeres nabo eller venner til dette fine tilbud. 
Læs mere på hjemmesiden: https://reegolfklub.dk/proevetimer/ 

 
 
Køb Golfhæftet 2023 i dag og få Golfhæftet 2022 gratis  
I 2023 vil Golfhæftet være digitalt og når du køber det i kampagneperioden 19. august – 30. 
september, får du 2022 med uden beregning. Du kan købe Golfhæftet i Sekretariatet.  
Læs mere om Golfhæftet her https://www.golfhaftet.com/dk/ 
  
 
 
Med venlig hilsen og ønsket om godt sensommervejr til god golf  
Kjeld Birch, Formand 
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