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Hedens golfklub 2017 

Formanden har ordet 
 

Foråret er ifølge kalenderen allerede ind-
truffet – temperaturen fortæller dog no-
get andet. Men på trods af det er der dog 
som altid aktivitet på golfbanen.  
 

Der er flere og flere, der er gået i gang med spillet for at få 
banket vinterens rust af såvel udstyret som formen. 
 
Der har gennem de sidste par måneder været folk i gang 
med at bygge vores nye bagrum. I weekenden har der væ-
ret stor aktivitet med opsætning af bagrummene og pro-
duktion af låger til skabene. Alt tyder på, at skabene er 
klar til ar rykke ind i til d. 1. april. 
 
Der er arbejdsdag fredag d. 24., hvor banen skal forårs-
klargøres. Det gælder også klubhuset, hvor der, allerede 
weekenden d. 1 -  2.april afholdes golfkørekortkursus. 
 
I skrivende stund er der kun 8 tilmeldte, så der er plads til 
flere. Så det er nu I - medlemmerne skal finde flere til kur-
set, så vi kan få det fyldt op. 
 
I år har vi igen protræning på nogle mandage. Salget af 
træningslektioner er i gang, så man kan bestille tid nu og 
få rettet nogle af fejlen, så man får mere ud af spillet. 
 
Åbningsmatchen d. 8. april med er ny Hovedsponsor, og er 
nu åben for tilmelding, og mange har allerede meldt sig til. 
Autocenteret Holstebro har sponsoreret en trailer til nær-
mest hullet på hul 8/17. 
 
Jeg glæder mig til at se jer på og omkring banen i løbet af 
sæsonen, hvor mange fornøjelige timer venter på os. 

Sponsorer i Klubben 
 

Vi vil takke alle vores sponsorer for den for-
gangne sæson. Uden støtte fra de 
mange sponsorer, ville det ikke være 
muligt at drive klub og bane i den kva-
litet vi har i dag. 

Vi har stadig ledige reklamepladser, og forsøger 
at finde nye, som vil støtte klubben.  

Vi inviterer alle vore sponsorer til en sponsor-
dag d. 9. September 2017 som TAK for støtten. 
Her håber vi alle vores sponsorer vil komme, og 
få en hyggelig dag sammen med os. Der vil væ-
re forskellige indslag, og dagen bliver afsluttet 
med spisning med tilhørende drikkevarer. 

Sponsorudvalget 

—————— 

Nyhedsbrev 

Bestyrelsen og redaktionen byder med dette årets 

første nyhedsbrev, velkommen til sæsonen 2017. 

Vi håber det bliver endnu en god sæson med gode 

resultater, og ikke mindst megen hygge og dialog 

når vi mødes på banen. 

Nyhedsbrevet udkommer 3 gange om året, marts, 

juni og september, nyheder vil i mellemliggende 

perioder findes på klubbens hjemmeside. 

Input til nyhedsbrev kan sendes til mail:  
nyhedsbrev@hedensgolfklub.dk - Deadline for 
input i 2017 er 15. juni og 15. september. 
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Poloshirts med klub logo 

Alle medlemmer af Hedens 

Golfklub, tilbydes køb af polo-

shirts af mærket 

Cutter&Buck Kelowna med klub lo-

go, trøjerne fås i mange farver og alle størrelser. 

Priser ved samlet bestilling: 

Ved bestilling af 1 stk. og op til 24 stk. er prisen 

320,00 kr. med broderi og moms. 

Ved bestilling over 25 stk. er prisen 300,00 kr. 

med broderi og moms. 

Bestilling mail: helleboegelund@hotmail.com  

eller telefon: 29601621 

Bestilling skal indeholde følgende informationer: 

Navn – telefonnr. – mailadresse. 

Trøjestørrelse og farve 

OBS! -  Katalog og bestillingsseddel  er  opsat i 

klubhuset 

Findes også på hjemmesen: 

http://www.hedensgolf.dk/ 

 

”Lej en lukket Trailer” 

Til transport af golfudstyret 

Autocentret Holstebro v/Per Toft stiller en trailer 

til rådighed for Hedens Golfklubs medlemmer. 

Traileren bliver parkeret ved Hedens Golfbane, 

og kan lejes for et mindre beløb, når medlemmer 

skal ud på andre baner og spille, og ikke har 

plads til golfudstyret i bilen. 

Hele lejebeløbet tilfalder Hedens golfklub. 

Mere information om booking, priser og betin-

gelser for leje kommer på hjemmesiden.  

 

 Autocentret A/S - 
 Åbningsturnering 
 

Så er det på tide, at turneringssæsonen 2017 indledes. Tradi-
tionen tro starter vi med Åbningsturneringen, der afvikles 
lørdag den 8. april. 
 
2017  afviger i årets åbningsmatch fra tidligere år, da klub-
ben i år har 10 års jubilæum,  og der  er hovedsponsor  på til 
matchen, med en trailer som præmie for  nærmest hullet på 
hul 8/17. 
   
Vi starter med indskrivning, kaffe og rundstykker fra kl. 9.00.  
- Kl. 10.00 er der gunstart. Der vil blive serveret frikadeller 
og kartoffelsalat til  ca. 20 kr. efter matchen. 
 
Autocentret A/S har i år doneret en trailer til Åbningsturne-
ringen, og  er derfor indsat som sponsor 
for turneringen. Traileren vil blive brugt som præmie til Nær-
mest Flaget på hul 8 og 17. 
  
Øvrige præmier afhænger af antal deltagende, så kom ende-
lig ud, og vær med til, at det bliver en god og hyggelig dag! 
Åbningsturneringens resultat tæller med til Abacus Cup, men 
videre deltagelse i denne turnering er frivillig.  

 

 

Vind en Trailer til åbningsmatch 

 

mailto:helleboegelund@hotmail.com
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Regionsgolf Vest senior/veteran, som dækker 

over Jylland, Fyn: 

Der har været en stigning på tilmelding til Regionsgolf 

2017, og der er sat ny rekord - 365 tilmeldte hold. 

Dette bekræfter kun den stigende interesse der er for, 
konkurrencegolf og socialt samvær ude i klubberne. 

 

Regionsgolf i Hedens Golfklub 
 

Hos Hedens Golfklub oplever vi også en stigende inte-
resse for regionsgolf. I 2016 deltog vi med 3 hold, og i 
2017 deltager klubben med hele 4 hold i årets Regi-
onsgolf turneringer 
 
De 4 hold deltager i følgende rækker og angivet med 
holdkaptajner: 
 
• 2 hold i Senior C-rækken. Holdkaptajner: Steen 

Høgsholt og Kim Klint 

• 1 hold i Veteran C, holdkaptajn: Jørn Tidemann 

• 1 hold i Veteran B – holdet rykkede op i 2016, da 

holdet kvalificerede sig til kvartfinalen. Holdkap-

tajn: Viggo Nygaard 

 

Hvert hold består af 2 kvinder og 4 mænd, som i hver 
kamp spiller 5 matcher.. 3 herresingler, 1 damesingle, 
samt 1 foursome bestående af 1 dame og 1 herre fra 
hvert hold. 
 
Match-programmer for de 4 hold kan i se på links ne-
denfor. 
http://www.hedensgolf.dk/klubben/regionsgolf  
 
http://west.regionsgolf-danmark.dk/  

 
 

Bagrum/Bag-skabe 

Klubben har i samarbejde med baneejer Gregers Laigaard 

besluttet, at bagrummet i 2017 udvides med 48 skabs-

pladser til bags og golfudstyr. Udvidelsen 

har været længe savnet og efterspurgt 

blandt medlemmerne, så det er med stor 

glæde skabene kan tages i brug fra starten 

af sæsonen. Bestyrelsen håber mange vil 

benytte sig af tilbuddet om et skab til ud-

styret, så den ekstra kapacitet vil blive fuldt 

udnyttet.  

På generalforsamlingen i februar blev der stillet forslag til 

den kommende bestyrelse om, der kunne stilles bag-

skabe til rådighed for ungdomsspillere. Forslaget blev stil-

let af Junior/ungdomspiller der ikke har mulighed for, at 

få transporteret sit golfudstyr mellem hjem og golfbanen. 

Det betyder der nu foreløbig er lavet 5 skabe, som veder-

lagsfrit stilles til rådighed for junior/Ungdomsspillere. Ska-

bene er overskabe har ulige numre fra 117 til 125, og er 

placeret i gavlen til højre for indgangen i det nye bagrum. 

Regler i forbindelse med leje af et bag-skab: 

• Lejemålet er personligt og bag-skabet må IKKE udlånes eller 
overdrages til andre. 

• Opbevaring sker under eget ansvar og egen forsikring. 

• Der må KUN anvendes godkendte batteriopladere. 

• Man skal selv anskaffe evt. lås til skabet. 

• Man må ikke udlevere koden til bagrummet til tredjemand. 

• Prisen på bag-skabet fastsættes af Hedens Golfklub. 

• Det på hviler lejer at levere bag-skabet rengjort ved opsi-
gelse. 

• Hedens Golfklub har ansvaret for administrationen af bag-
skabe og for at lejebetingelserne bliver overholdt. 

http://www.hedensgolf.dk/klubben/regionsgolf
http://west.regionsgolf-danmark.dk/
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Protræning 

(Træner: Tobias Rørbæk Jensen) 

Sidste sæson var der desværre en nedgang i salget af 

træningslektioner, som gav klubben et større økono-

misk tab på Protræning. 

I sæsonen 2017 har bestyrelsen derfor besluttet en 

ændring af Pro trænings udbuddet. Dette har været 

nødvendigt set i forhold til udbud og efterspørgsel på 

trænings lektioner.  

Protræning 2017: 

Undervisning til golfkørekort i weekenden 1. og 2. 

april 

Trænings lektioner: mandage den 17. april, samt den 

1. og 15. maj. 

Lektioner i 2017 har en varighed på 25 minutter, og 
max 4 deltagere pr. lektion. 

Priser: 

1 lektion 80,- kr. 
5 lektioner 375,- kr. (klippekort) 
Lektioner kan bestilles fra mandag den 20. marts. 

Booking af tider sker i Golfbox, og kan foretages fra 
den 3. april. 

Program for pro træning kan ses på dette link:  

http://www.hedensgolf.dk/medlemmer/undervisning 
 
Trænings lektioner kan bestilles og købes hos Bjarne 
Skov på telefon 24465585, eller e-mail: Bjarne Skov 
Pedersen <alskov@privat.dk> 

 

Banen 

Nu begynder græsset snart at gro og aftenerne bliver læn-

gere. Her er nyheder fra baneudvalget. 

Der skal ikke ske så meget på selve banen. Hvid udslag på 

hul 9 skal rykkes ca. 10 meter bagud. Der skal laves vand på 

hul 1, 9 og 4. Der er nogle af de gamle popup som skal 

skiftes ud pga. at der er sand i vandet og det kan de gamle 

popup ikke holde til. 

Baneudvalget har valgt at lytte til medlemmerne mht. at 

det er svært at finde sine bolde ude i roughen, så den vil 

blive klippet ned til ca. 10 cm højde efter behov. 

Vi har bestemt, at der skal laves jordprøver af hul 2, 3 og 4 

for at se hvad der skal gøres, for at få de 3 fairway til at gro 

og blive pæne som inderbanen. 

Så skal der ryddes op i skoven på hul 2, hvor buske og små 

træer vil blive fjernet. 

Så vil vi også kigge på, hvad vi kan gøre ved de hvide pæle 

mellem hul 3 og 4. 

Baneudvalget 

Opfordring fra 

Greenkeeper og Baneudvalget 

 

Der henstilles til alle spillere der færdes på Hedens Golfba-

ne, at rette dine nedslagsmærker på green, også dem andre 

har glemt, samt lægge dine turf på plads efter dig. 

http://www.hedensgolf.dk/medlemmer/undervisning
mailto:Bjarne%20Skov%20Pedersen%20%3Calskov@privat.dk%3E
mailto:Bjarne%20Skov%20Pedersen%20%3Calskov@privat.dk%3E
Sten
Rektangel
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Golfkomsammen – mangler du en at spille med? 

 
 
Bestyrelsen har besluttet, at der i år skal laves matches for de medlemmer, der ikke 
ses så meget på banen. Det gælder bl.a. medlemmer som ikke har nogen at spille 
med, de medlemmer som ikke er gået så meget ned i handicap, eller som slet ikke er 
gået ned i handicap. Alle kan bare møde op, der er ingen tilmelding på golfbox.  
 
Vi starter op i april måned, hvor vi mødes følgende aftener kl. 17.00, hvor der også er kaninmatch for helt nye med-
lemmer i klubben følgende onsdage: 5. 12. 19. april. 
I maj måned mødes vi onsdage d. 10. og 24. maj med start kl. 18.00. 
I juni måned mødes vi onsdage d. 14. og den 21. juni med start kl. 18.00. 
 
Der vil være spillere, som har spillet golf i længere tid, som vil gå en runde med jer, og hjælpe med at udfylde score-
kort m.m. 
 
Der vil være social hygge, hvor vi slutter af med en øl eller sodavand for egen regning. Øl og vand kan købes i auto-
maten i klubben, men man må også gerne selv medbringe drikkevarer. 
 
Kom gerne lidt i god tid, så vi kan være klar til at gå ud kl. 18.00. 
 
Herudover gøres opmærksom på, at der i månederne april, maj, juni, august og september afholdes damematch 
den sidste onsdag i måneden. Her kan alle damer møde op. Det er ren hygge og alle uanset handicap kan være 
med. Tilmelding sker via Golfbox. 
 
Håber du/I møder op, så vi kan få spillet noget golf – alle er velkomne. 

 
For yderligere information, kan Helle Klint kontaktes på tlf.: 28782591   
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.Ændringer i handicapsystemet 
 
 
 

En ny sæson står for døren og vi, fra handicapudvalget, vil gerne henlede opmærksomheden på nogle af de æn-
dringer til EGA handicapsystemet som blev indført fra 2016 og er gældende til 2019. 
 
Nogen har allerede mærket konsekvenserne af ændringerne i forbindelse med årsreguleringen, hvor nogle med-
lemmer har mistet sit EGA handicap og ”kun” har et klubhandicap. 
 
De væsentligste regler kort: 
 
Et EGA handicap kan opnås fra handicap 54 (DGU opfordrer til at nybegyndere starter fra handicap 72) 
 
Forskellen på EGA- og klubhandicap er, at medlemmer med klubhandicap i nogle tilfælde kan være afskåret fra at 
deltage i turneringer, hvor der kræves et EGA handicap; det kan være større åbne turneringer, regionsgolf mv. 
 
Det er med klubhandicap stadig muligt at spille greenfee på andre baner. 
 
For at bibeholde sit EGA handicap SKAL der indleveres 8 gældende scorekort i sæsonen 2017 til brug for årsregule-
ring. Dette for at have et rimeligt grundlag til at måle det enkelte medlem styrke (handicap). 
 
De medlemmer som ved årsreguleringen 2016(foretaget primo 2017) har mistet sit EGA handicap, kan ved afleve-
ring af 3 tællende scorekort genvinde EGA handicappet. 
 
EGA har gjort det muligt lokalt (nationalt) at afvige fra EGA´s regelsæt og det har DGU gjort på følgende områder: 
 
EGA´s regler siger at 9 huls runder må ske fra handicapgruppe 2 – 6 (cp 4,5 – 54(72)). 
 
Her gør DGU gældende, at for Danmark er 9 huls runder kun, er tilladt fra handicapgruppe 3 – 6(11,5 – 54(72)). 
 
Endvidere må der indleveres én, tællende 9 huls runde pr. dag. 
Dette og meget mere kan I læse i DGU´s og EGA´s regelsæt (se nedenstående links) 
 
EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019: 
http://www.danskgolfunion.dk/media/604246/ega%20hcp%202016%20regionalm%C3%B8der%20-%20klubnyt.pdf 

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19:  VEJLEDNING TIL KLUBBERNE 
http://www.danskgolfunion.dk/media/609600/ega%20handicapsystemet%202016-19-%20dansk%
20vejledning%20til%20klubberne%20version%207.pdf 
 

Handicapudvalget. 

Hedens Golfklub | marts. 2017 
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Abacus Cup 
 

 

Klubben har igennem flere år deltaget i Boss/Synoptik cup. 
 
Denne turnering har nu skiftet navn til Abacus Cup, fordi Boss/Synoptik har valgt at træde ud af sponsoratet, men til 
gengæld er firmaet Abacus tiltrådt som ny sponsor. 
 
Der bliver ikke afviklet specielle golfmatcher i Abacus Cup. Klubben har udvalgt 5 af klubbens egne turneringer, hvor 
resultatet bliver overført til Abacus Cup. Her bliver resultaterne indrangeret i 5 forskellige handicapgrupper. 
 
Handicapgrupperne ser således ud: 
 
   A. handicap under 12,1 
   B. handicap 12,1 til og med 18,4 
   C. handicap 18,5 til og med 24,0 
   D. handicap 24,1 til og med 30,0 
   E. handicap 30,1 til og med 42 
    
Følgende turneringer tæller med til Abacus Cup: 
 
   Autocentret - Åbningsturnering 8. april 
   Søndagsturnering 7. maj 
   Lørdagsturnering 20. maj 
   HK Golf Udlejning 10. juni 
   Søndagsturnering 20. august 
 
Den spiller, som står øverst i hver handicapgruppe d. 27. august 2017 er kvalificeret til landsdelsfinalen. Dog vil hver 
spiller blive spurgt, om vedkommende ønsker at deltage i landsdelsfinalen og en eventuel landsfinale. Hvis en spiller 
ikke ønsker at deltage, bliver den næste i den pågældende handicapgruppe spurgt. Klubben vil herefter meddele 
den endelige deltagerliste til DGU. 
 
Det skal understreges, at deltagelse i landsdelsfinalen og en eventuel landsfinale er absolut frivillig. 
 
Landsdelsfinalen vil for Hedens Golfklubs vedkommende bliver afviklet ved Aalborg Golfklub den 17. september 
2017. 
De 2 bedste hold går videre til landsfinalen. 
 
Det er endnu ikke turneringsudvalget bekendt, hvor og hvornår landsfinalen bliver afviklet. 
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Sponsorer 

Her kan du se de mange gode sponsorer som bidrage til at vi kan drive klubben. 
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