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Indvielse af TrackMan® simulator 
 

I forbindelse med opdateringen af vores to TrackMan 
golfsimulatorer samt nye lærreder, afholdt vi et åbent hus, 
hvor mange kom forbi og blev imponerede af det flotte anlæg. 
 
Har man lyst til at spille på en lækker golfbane, hvor solen 
skinner og himlen er blå, kan man vælge mellem flere end 200 
baner rundt om i verden. 
 
Ønsker man kun at træne sine golfslag, så hjælper TrackMan 
dig også på rette vej. 
 
Book din tid i Golfbox. 
https://reegolfklub.dk/trackman-golf-simulatorer/ 
 
 

 

 
Nye opdaterede golfregler i 2023 

 
Den 1. januar 2023 sker der en opdatering af golfreglerne, dog ikke med de helt store forandringer. 
Den største forandring som man kommer ud for på en golfrunde, er en ny måde at droppe på, når 
man benytter flaglinjen. På linjen finder man et referencepunkt, som bolden skal ramme på og så 
må den højest rulle en køllelængde væk derfra.  
 
Benytter man denne dropmulighed ved uspillelig bold, så må bolden aldrig komme tættere på 
flaget, end der hvor den lå, da man erklærede den for uspillelig. 
 
Kun Lommeguiden vil blive trykt på dansk. Den populære APP bliver automatisk opdateret midt i 
december. 
 
På klubbens hjemmeside er omtalt de ændringer, som vil ske, så læs dem grundigt igennem. 
https://reegolfklub.dk/golfreglerne/ 
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Nekrolog 
Inger Hedegaard døde mandag den 21. november efter at have været syg med 
kræft de seneste år. Inger blev 75 år. 
 
Jeg mødte Inger første gang i foråret 2003. Vi deltog den gang i Seniorklubbens 
stiftende generalforsamling, hvor vi i øvrigt begge blev valgt til klubbens første 
bestyrelse. Ved den efterfølgende konstituering påtog Inger sig jobbet som 
matchleder, en opgave, som hun – trods tiltagende sygdom de seneste år – i alle 
årene varetog samvittighedsfuldt helt frem til sin død.  
 

Inger bestred matchlederrollen på en meget effektiv måde gennem samtlige de 20 sæsoner, 
klubben har eksisteret. Uanset vejr og vind indfandt hun sig hver mandag morgen på 
Matchkontoret, hvor holdene omhyggeligt – og varieret af hensyn til det sociale aspekt – blev 
sammensat. Hvis der var medlemmer, der ytrede utilfredshed med det tildelte fjerntliggende 
starthul, blev det ignoreret, men ikke glemt, idet det ved tildelingen af starthuller den følgende 
mandag så vidt muligt var andre medlemmer, der blev sendt ud på et af disse huller. På 
tilsvarende måde blev holdene sammensat med stor omhu, når vi var af sted på vores årlige 
golfture. I de seneste år, hvor alderen hos mange medlemmer er begyndt at sætte sit præg, 
mildnedes Ingers bestemte væremåde sig modsvarende, så der ved tildelingen af starthuller nu 
også blev taget nødvendigt hensyn til mobiliteten. 
 
Inger varetog som matchleder også kontrollen med scorekort og uddelingen af præmier, og her var 
der ”ingen kære mor”. Havde du ikke afleveret et korrekt udfyldt scorekort, blev det uden omsvøb 
påtalt, ligesom det ind i mellem også førte til diskvalifikation fra præmierækken. Ledetråden i 
denne kontrolopgave var: ”Ordnung muss sein”. 
 
Udover den store frivillige indsats i Seniorklubben var Inger også mangeårigt medlem af 
golfklubbens bestyrelse og var desuden en myndig leder af Onsdagsmatcherne indtil for få år 
siden. 
 
Inger var en god og meget fair golfspiller og et meget udpræget konkurrencemenneske. Før 
interessen for golf blev vakt, var hun således i en årrække en meget ivrig og dygtig dressurrytter. 
Sidenhen kastede hun sin kærlighed på den lidt mere upåagtede sportsgren – kørsel med 
slædehunde. Inden for alle tre discipliner vandt Inger mange flotte præmier, hvilket understreges af 
det konkurrencegen, hun var udstyret med, og den viljestyrke og store engagement hun altid lagde 
for dagen, når hun gav sig i kast med noget nyt. Seneste bevis herpå er bridge, som de senere år 
blev Ingers store passion uden for golfsæsonen. 
 
Inger har med sin indsats de seneste 20 år været et meget stort aktiv for Seniorklubben. Både som 
matchleder og som medlem af bestyrelsen var hun yderst værdsat. Hun bliver svær at erstatte. 
 
Æret være Inger Hedegaards minde. 
 
Bent Hansen  
Formand for Seniorklubben 
 
 
 

Vinterregler 
Vi har indført Vinterregler på banen, og den midlertidige 
lokalregel om lejeforbedring er ligeledes indført og husk, 
at det kun er i det generelle område, hvor græsset er 
klippet til fairway højde eller kortere. 
 
Her er der lempelse uden straf indenfor en køllelængde 
og ikke tættere på hullet. 
Læs nærmere på vores hjemmeside: 
https://reegolfklub.dk/vinterregler/ 
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Julebuffet i Café Pibe Mølle 

D. 10. og 17. december fra kl. 12:00 til 16:00 
 
 
 

 
 Hjemmelavet stegte sild 
 Marinerede sild m. karrysalat  
 Æg og rejer med avokadocreme 
 Julefrikadeller m. æbler og svesker 
 Lun flæskesteg m. hjemmelavet rødkål 
 Andebryst m. chili og mango salsa og syltede agurker 
 Æbleflæsk m. timian 
 Udvalg af oste med frisk frugt og nødder  
 Vores egen ris a la mande m. kirsebærsauce  
 Kaffe, the og hjemmelavet engelske mince pies 
 
 Pr. kuvert 275,- kr. 
 

Book bord på tlf. 51 51 05 08 eller på mail: pibemoellecatering@gmail.com 
 
Åbningstider i december 
Mandag – torsdag + weekender kl. 11:00 – 16:00 
Lukket 20. december – 2. januar 
 
 
 

DGU: Klubber bør sætte kontingenterne op 
Der er næppe nogen, som ikke er klar over, at den senere tids voldsomme inflation og prisstig-
ninger ikke blot rammer privatøkonomien; men hele samfundet – herunder også REE Golfklub. 
 
Derfor kunne man fornyelig læse på Golf.dk, at DGU anbefaler, at klubberne sætter deres 
kontingenter op – allerede fra 2023. Artiklen kan læses i sin helhed her: 
https://www.golf.dk/danske-klubber/dgu-klubber-bor-saette-kontingenterne-op 
 
Bestyrelsen tager årligt vores kontingentsatser op til overvejelse, og det er klart, at med de aktuelle 
økonomiske modvinde må vi også overveje evt. kontingentforhøjelser. Eventuelt nye kontingenter 
kan først effektueres fra 2024, da kontingentændringer er underlagt vedtagelse på den kommende 
generalforsamling. 
 
Vi har siden seneste generalforsamling modtaget nogle høflige forespørgsler vedrørende blandt 
andet reducerede kontingenter for visse medlemsgrupper, og Bestyrelsen har naturligvis forståelse 
for disse ønsker og argumenterne om at fastholde ældre medlemmer. Men dels finder vi det 
vanskeligt af definere krav/kriterier for både alder og fysiske handicap uden at diskriminere, og dels 
vil en reduktion i kontingent og buggyleje for ældre medlemmer betyde, at vi skal finde besparelser 
i budgettet på et tilsvarende beløb. Det vil alt andet lige betyde forringelser for den standard, vi 
som ansvarlig Bestyrelse ønsker at opretholde og forbedre på REE GOLF, uanset om vi 
eksempelvis skulle spare på banedriften, indkøb af nye bolde til Driving range eller noget helt 
tredje. 
 
Vi har for nærværende ingen planer om at differentiere yderligere i medlemskategorier og vil inden 
den kommende generalforsamling i marts 2023 komme med eventuelle forslag til ændrede 
kontingenter for 2024.  
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Julehilsen fra Proshoppen og trænerne 
 
Så har vi ramt december, og temperaturen er faldet 
drastisk. Der er dog stadig aktivitet på banen, og vi er 
også fortsat til stede i såvel Shoppen som på rangen.  
 
HUSK det er pt påklædningen, der kan gøre en stor 
forskel – de rigtige lag-på-lag, så du fortsat kan 
svinge, men også holde kroppen varm.  
 
Det kan vi bl.a. hjælpe dig med i Shoppen. 
 
Vi kan også hjælpe dig med at julegaven til dig selv eller dem, du er på julegave med, som spiller 
golf. Alt lige fra bags, vogne til de mere bløde pakker. Og det helt sikre kort, nemlig gavekortet, 
findes også fortsat på lageret       
 
Trænernes kalender er åben, så går du med en tanke om, at vinteren skal bruges til forbedringer af 
svinget, så du står skarpt til foråret, kan vi sagtens hjælpe dig med dette.  
 
Book via https://landstrom.123booking.dk/#/login eller få hjælp i proshoppen. 
 
Vi har åbent følgende dage frem til jul: 
 
Tirsdage + onsdage: 10:00 – 16:00 
Torsdage: 11:00 – 17:00 
Weekender: 10:00 – 14:00 
 

I weekenderne 10. – 11. samt 17. – 18. er Claus rigtigt i 
julehumør og serverer gløgg og lidt juleknas til jer, der er ude at 
juleshoppe – så kig endelig forbi, så han ikke selv skal kigge 
for dybt i gløgg bowlen. 
 
Bemærk SIDSTE åbningsdag inden jule er torsdag d. 22.12…. 
 
 

Herfra – en rigtig dejlig december til jer alle. 
Team Landström/ 
Jon, Claus og Magnus 
 
 

 
Åbningstider i Sekretariatet i december 
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 09:00 – 15:00 
Fredag kl. 09:00 – 14:00 
Torsdage lukket 
Fredag d. 16. december lukket 
22. december – 1. januar lukket 
 
 
 
Bestyrelsen ønsker god jul og et lykkebringende nytår.  
Kjeld Birch, Formand 
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