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REE GOLF Open blev en succes 

REE GOLF Open 2022, hvor 18 hold deltog, blev afholdt den 14. september med stor succes, og 
de fik en fornøjelig dag ud af anstrengelserne. 

 
Blæsten kunne godt drille spillerne lidt, så pointene 
blev måske ikke helt så høje, som forventet. 
 
Dagen blev indledt med morgenmad i Café Pibe 
Mølle, og efter frokosten samme sted fandt den 
store præmieuddeling sted. 
 
På banens fire par 3 huller var der udsat 3 biler og 
et køkken, hvis man kunne lave Hole in One, altså 
præmier for kr. 1.000.000.  
 

 
Desværre havde ingen heldet med sig denne gang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinder af holdkonkurrencen blev Encepa/Pakkebureauet med 110 point. 
Herefter fulgte Due Andersen Biler med 106 point, og Cutandgreen med 104 point med fire af 
vores dygtige juniorer på holdet. 
 
Den individuelle konkurrence blev vundet af Poul Vinther Mikkelsen med 35 point og på de 
efterfølgende pladser kom Nicholas Harkjær og Nikolaj Pedersen. 
 
Vi siger tak tak til sponsorerne og vender tilbage igen til næste år med REE GOLF Open. 
 
 
 

 
 

 
 
 



Klubmesterskab i Slagspil 2022 

I forrige weekend fik vi afviklet årets Klubmesterskab i Slagspil i Herre- og Seniorherrerækken. 
Mens lørdagen bød på solskin og blæst, så var det mere vådt om søndagen, og der var da også 
forskel på scorekortene. 
 
Herrerækken 
Jon Boserup   150 slag  
Andreas Holmegaard Hansen 172 slag 
Margus Falgren  176 slag 
 
Seniorherrerækken 
Jesper Ilsted   162 slag 
Lars Brohammer  170 slag 
Nicholas Harkjær  170 slag 
 
Samtidig med præmieoverrækkelsen i slagspil, blev der 
også overrakt præmier til vinderne af vores løbende 
hulspilturneringer: 

 

Klubmesterskab i Hulspil 
Herrerækken 
Nr. 1 Jens Landbo 
Nr. 2 Kevin Gøtze 
 
Seniorherrerækken 
Nr. 1 Torben Eriksen 
Nr. 2 Lars Brohammer  
 
Desuden var der præmier i Sommermatchen 
Nr. 1 Torben Eriksen 
Nr. 2  Henrik Hansegård. 
 

 
 
 

”Lukke igennem” gælder for alle 
Vi skal alle blive bedre til at lukke igennem, så vi får det korrekte flow på banen. 
 
Her er et uddrag af vores ordensregler: 
Hvis en gruppe taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til 
at gå igennem – uanset hvor mange spillere, der er i denne gruppe. 
 
Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, 
bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem. 
 
Lige store grupper giver det bedste flow på banen, og spillerne opfordres til, især i travle perioder, 
at søge sammen i 4-bolde. 
 
Når man deltager i turnering gælder de almindelige lukke-igennem regler ikke – turneringens flow 
skal respekteres. For en god ordens skyld, og helt sikkert unødvendigt, er vi alle enige om, at 
almindelige klubdage ikke skal betragtes som en ”turnering”, hvor man ikke mener, det er nødigt at 
lukke igennem. Derimod er det lige så selvfølgeligt, at når Klubberne i Klubben har gunstart, er det 
at betragte som en turnering, som skal respekteres som sådan. 
 
 
 
 



Buggy-kørsel på banen 
Det er indtil videre tilladt at køre buggy på banen efter den 1. oktober  
– også for privatejede buggyer med køretilladelse. 
 
 
 

Efterlysning – Bagrum 
Har du et bagrum, du ikke benytter, så er der helt sikkert en anden, som vil blive glad for at 
overtage det. Kontakt Sekretariatet, så dit skab kan komme med på listen over ledige skabe.   
 
 
 

TrackMan simulator 
Vores store projekt med ny TrackMan simulator er nu 
gået i gang, så vi kan tilbyde golfspil på alverdens baner i 
solskin – selvom det regner udenfor. 
 
TrackMan installeres i uge 39, og som I kan se på 
billedet er den gamle forhøjning, lærred samt gulvtæppe 
nu fjernet.  
 
Nærmere information følger, når vi er klar til åbning. 

 
 

 
 
 
Med venlig hilsen og ønsket om godt efterårsvejr til god golf.  
Kjeld Birch, Formand 

 

 

 
 

 
 


