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Hedens golfklub 2020 

Formanden har ordet 
 

Efter en ekstrem våd vinter sukkede vi alle efter forårets komme, så vi kunne få gang i golfspillet igen. 

Mange var allerede gået i træning til årets første match  - Filbert Group matchen v. Henning Philbert, der skulle 

have være afholdt lørdag d. 28. marts. 

Aldrig havde rammerne omkring sæsonstarten været så gode, som det var tilfældet i år.  

De nye energirigtige tiltag i klubhuset var etableret, vores fantastisk flotte terrasse, fyldt med vores nye terrassemøbler, var klar til at 

modtage de forventningsfulde deltager på dagen. 

Fairways var kommet godt i gang med at gro og grenkeeperen og frivillige stod på spring for at toptrimme greens – ja hele banen til åb-

ningsmatchen. 

Pludselig trak truende skyr op i horisonten – først i det fjerne, men så tættere på og til sidst fornemmede vi alle de mørke skygger! Nemlig 

Coronaens fremmarch op gennem Europa – pludselig var den her. Vi fik den tæt på og vi måtte reagere.  

Vi blev af myndighederne bedt om rettidig omhu i forbindelse med smittespredningen af Corona. Efterfølgende anbefalede vores organi-

sation Dansk Golfunion klubberne til at lukke banerne. Denne opfordring , har vi I bestyrelsen beslutte at følge og har lukket banen. Der-

med bliver alle berørte arrangementer udskudt til senere på året. 

Vi er mange, der er skuffede – savner spillet og de sociale ting som også er i og omkring golfspillet. Det er svært at se på solen, det flotte 

vejr,  uden at føle det er forkert at være hjemme og ikke lige tage en smut på banen og møde vores venner i den sammenhæng.  

Er det så den rigtige beslutning at lukke banen??  Rent sundhedsfagligt kan det diskuteres - er det værre  at gå en runde golf end en gåtur 

for at få sig rørt? – kommer vi tættere på hinanden – forøger vi smitterisikoen? Måske!! Det ved vi ikke med bestemthed. Men tvivlen er 

der, og det spiller ind på bestyrelsens beslutning. 

Et andet aspekt, er den signalværdi vi sender til omverdenen. De unge skal undgå mange sociale relationer i denne tid. Gør vi det sværere 

for dem at forstå og acceptere, hvorfor de ikke må mødes, hvis vi fortsætter med at mødes på golfbanen?? Måske!! 

Alle andre idrætsorganisationer lukker ned, viser hensyn og hjælper med at forhindre spredningen af sygdommen. Skal vi i Hedens 

Golfklub? - som sportsgren holde os uden for denne solidaritet??? Nej, det skal vi ikke. 

Det er ikke den ”sjoveste” beslutning bestyrelsen har taget!!  Men vi tog den. 

Vi ser nu alle frem til det hele lysner igen – at alt begynder at komme tilbage i mere ”normale” folder og dagligdagen får sin vante gang. 

Når det er sagt, ser vi det selvfølgelig også gennem vores ”golfbriller”, for alle længes efter spillet, samværet og hyggen sammen vennerne 

i Hedens Golfklub. 

Jeg er sikker på, at vi alle når det forsømte og får nogle rigtige fantastiske dejlige timer sammen på banen  til såvel matcher som alminde-

ligt samvær omkring spillet i hverdagen. 

I skrivende stund håber og tror vi på ,at vi kan gennemføre vores begynderkursus d. 16. og 17. maj. Det er igen vores Protræner Tobis fra 

Tange Sø Golf, der står for den. Det er også Tobias, der afholder vores pro undervisning. d. 15., 22. og 29. juni. 

Jeg glæder mig til at se jer alle og luften igen bliver tyk af flyvende golfbolde I Hedens  

Pas på jer selv 

Mikael 
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Sponsorudvalget 

Klubben har i år måttet sige farvel til 2 af vores trofa-

ste sponsorer, Vi takker HK Planteskole og Autogår-

den Skelhøje for godt samarbejde samt støtte gen-

nem flere år.  

Klubben er glade for og kunne byde velkommen til 2 

nye sponsorer, Murerfirmaet Lundholm og Tømrer-

mester Kim Nyrup, de er begge velkendte firmaer fra 

lokalområdet 

En stor tak skal lyde til alle sponsorer, for uden jeres 

hjælp og velvillige støtte, ville vi ikke kunne oprethol-

de banen i den gode stand, samt nyde godt af de 

omkringliggende faciliteter, såsom klubhus, terrasser 

og træningsbane. 

Helt ekstraordinært har 2 af spillegrupperne i He-

dens Golfklub valgt og tildele klubben sponsorater. 

Fredagsholdet sponserer 200,- kr. pr. medlem i grup-

pen. Fredagsholdet har i underkanten af 30 medlem-

mer! 

Skinklubben valgte i sæsonen 2019, at beløbet for 

”Dame øl” (Bolden når ikke forbi rød tee i udslag) i 

sæsonen, skulle bruges som sponsorat til Hedens 

Golfklub, sponsoratet lyder på 3085,75 kr. :) 

Hedens Golfklub takker for de meget generøse spon-

sorater fra de 2 spillegrupper 
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Hedens Golfklub deltager i Regionsgolf turnering 2020 med 

1 hold i Senior B, og med Kim Bundgaard Pedersen som  ny 

kaptajn. Holdet skal i indledende pulje spille mod Brande, 

Give og Trehøje Golfklub. 

Klubben deltager også med 1 hold i Veteran D, som skal sty-

res af den erfarne kaptajn Niels Viggo Nygaard, med Jørn 

Tidemann som assistent kaptajn. Holdet skal spille mod Ikast 

Tullamore, og Himmelbjerg Golfklub. 

OBS, I skrivende stund vides det ikke, om der kommer æn-

dringer af turneringsplanen for Regionsgolf 2020! (Covid 19) 

Klubkoordinatoren 

 

Hej – jeg hedder Kim Bundgaard og er i år, 

”Kaptajn” for Hedens Seniorhold i Regionsgolf. 

Jeg er 53 år og bosat i Kjellerup. Har spillet golf siden 2013, 

hvor jeg tog kørekort i Karup. I 2014 skiftede jeg til Hedens, 

da en af de få jeg stødte på i Karup, Steen Høgsholt, skiftede 

til Hedens, samt at Hedens banen, på godt og ondt, er mere 

spændende at spille. 

Jeg har igennem mange år spillet håndbold i Levring/

Kjellerup. Her arrangerede vi en gang imellem ture til diver-

se par 3 baner. Derfor var jeg også meget afklaret på at jeg 

skulle spille golf, men først når tiden var til det.  

Jeg sagde ja til kaptajn-opgaven, da jeg er vild med at spille 

golf generelt, og hulspil i særdeleshed. At spille Regionsgolf, 

giver mig i tillæg, muligheden for at spille andre baner i godt 

selskab. 

Så da holdet manglede hjælp, var der ikke så meget at spe-

kulere på.  

Så nu håber jeg bare at vi snart kan komme i gang, på sikker 

vis. 

Vi ses derude. Kim Bundgaard. 
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Pro Træning 2020 

Pro træner Tobias Rørbæk Jensen 

Opfølgning fra Generalforsamling 2020 

Ønske om træning hos Tobias Rørbæk Jensen 

For at tingene kan gå op i et højere enhed, ønsker vi 

at medlemmerne tilkendegiver deres ønsker om træ-

ning hos Tobias Rørbæk Jensen. 

Det er ikke bindende - kun for at vi kan planlægge 

træning så godt som muligt. Herefter kan vi publice-

re træningsplaner til de enkelte medlemmer, på 

hjemmesiden og ved opslag. 

Send venligst en mail til alskov@privat.dk om at i øn-

sker et antal træningtsimer hos Tobias Rørbæk Jen-

sen, så klarer vi resten, 

NB! Husk antal timer og DGU nr.171-??? 

Bjarne Skov Pedersen 

——————————————- 

Træningslektioner 2020 

Lektioner i 2020 har en varighed på 25 minutter, og 

max 4 deltagere pr. lektion. Priser: 1 lektion 80,- kr. - 

5 lektioner 375,- kr. (klippekort) 

Booking af tider sker i Golfbox. Vælg tidsbestilling og 

under ressource vælges Protræning – Tobias Rørbæk 

Jensen og vælg herefter den respektive dag. Kan 

bookes fra ca. 1 juni. 

Træningslektioner afholdes mandage den 15. – 22. 

og 29. juni  

Program over lektioner pr. gang kan ses på hjemme-

siden. Vælg her fanebladet medlemmer og herefter 

undervisning. Trænings lektioner kan bestilles og 

købes hos Bjarne Skov på telefon 24465585, eller e-

mail: Bjarne Skov Pedersen <alskov@privat.dk> og 

hos Helle Klint telefon 28782591 eller e-mail:                           

hellek@hedensgolfklub.dk 
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Hedens Golfklub afholder Golfkøre-
kort kursus den 3. weekend i maj 

Så reserverer allerede nu weekenden lørdag den 
16. maj og søndag den 17. maj 2020, hvis du ikke 
allerede har kortet. 
 
Pris for kørekort inkl. forplejning er gratis for med-
lemmer, som allerede har indbetalt kontingent. 
For nye medlemmer vil pris for kørekort og kontin-
gent resten af året være kr. 1.200 for seniorer. Er 
du under 25 år, da kontakt Helle Klint, se kontakt-
oplysninger nedenfor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program for weekenden og yderligere infor-
mation udsendes senere.  
 
Tilmelding til Helle Klint, sekretær i Hedens 
Golfklub på telefon 2878 2591 eller e-mail: 
hellek@hedensgolfklub.dk 

mailto:alskov@privat.dk
mailto:Bjarne%20Skov%20Pedersen%20%3calskov@privat.dk%3e
mailto:hellek@hedensgolfklub.dk
mailto:hellek@hedensgolfklub.dk
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Turnerings/match udvalget 

Tak for en rigtig god debat på generalforsamling omkring vores matcher i Hedens Golfklub. Vi arbejder videre med 

input i udvalg/bestyrelse. Ros og Ris er altid godt og vi har således en mulighed, for evt. at forbedre/ændre noget. 

Nu og her ser vi frem mod en forhåbentlig god matchsæson 2020. Vi har i udvalget forsøgt, at sammensætte et 

tilbud, der kan tiltrække vores medlemmer. Husk alle med DGU kort kan deltage.            Ved deltagelse støtter man 

klubben både socialt og økonomisk. Husk tilmelding på golfbox. 

Der bliver mulighed for 8 runder med 18 huller. 2 aftenmatcher på 9 huller og julehygge 9 huller. Endvidere opfor-

dres til, at  der tilmeldes til klubmesterskaberne i hhv. hul og slagspil. Derudover spilles damematch  sidste onsdag 

i måneden fra april – sept. Fredagsholdet spiller deres runder og andre spiller regionsgolf.  

Der bliver nok, at holde styr på. Hold øje med kalenderen på hjemmeside/klubhus. På vegne af matchudvalget øn-

sker vi alle en god golfsæson.  

Steen Pudselykke og Inge Siig Nielsen. 
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Åbningsmatchen som skulle afholdes lørdag den 28. marts, 

blev vi i Hedens Golfklub desværre nødsaget til at aflyse på 

grund af Covid-19.  

Filbert Group som er sponsor for matchen har som plaster på 

såret, givet mundtlig tilsagn på, at vi afholder matchen ved 

første mulige lejlighed med samme præmier 

I skyggen af 
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Baneudvalget og Greenkeeper 

Det er besluttet at rough skal klippes igen i år, men der vil ikke blive slået så meget som sidste år. Der er bestemt, 

at der ikke skal laves så meget om på banen, den skal kun vedligeholdes i år. Der er et par småting der skal laves, 

vaskeplads, nye måtter på udslags banen, hegne rundt om den nye terrasse, hvis der bliver penge til det. 

Der var planer om vi skulle have slået for-greens på alle greens, så vi var over det med at der er en kant der vokser 

hurtigere og bliver længere end det ude på fairway, men det er taget væk, der er ikke penge til det. 

Vi er ved at være færdige med at lave vand på alle huller og udslagssteder. 

Vi håber på, at vi snart kan komme i gang, så Greens kan blive perfekte, men det er ikke nemt i disse regnvejrsti-

der. Greenklipper er lige blevet slebet, så den klipper perfekt. Længden på Greens vil i starten have en højde på ca. 

7-8 millimeter, den vil senere blive sat ned til en højde på 4,5-5 millimeter. 

Der er i år købt en ny klipper til fairway, så vi håber, at fairway kommer til at stå helt skarp i år, også fordi vi sidste 

år såede ekstra gødning og græsfrø. Man kan se, at det nye græs er begyndt at spire. Vi har fået meget vand, så vi 

skal passe mere på, når vi er derude. Her tænker vi bla. på nedslagsmærker, spor når vi køre i golfvogn eller på 

scooter. 

Her i de Covid-19 tider er det besluttet at arbejdsdagen vil blive udsat, så baneudvalget opfordrer til at medlem-

mer hjælper i små grupper. Eksempelvis at bunkerhold får deres bunker gjort klar, hvis der skulle mangle sand til 

det, kan man kontakte baneformanden John Klint på tlf. 21773167 endvidere kan man aftale med et par stykker, at 

man får ukrudt væk i vores rododendron bede, hvis der skal mere bark på til dæklag, så kan man kontakte NC. på 

tlf. 20969990. Man kan hjælpe til at man får ukrudt fjernet rundt om klubhus, der er nok af små opgaver man kan 

hjælpe med.  

Baneudvalget vil lave de net der er i stykker og se på hvad vi kan gøre ved søen, 

det vil også ske i små grupper af 2-3 mand ad gangen. 

Der slås greens 6 gange i ugen. Greens har en hviledag om ugen. 

Her til sidst vil vi godt takke de få, der hjælper de mange. 

MVH 

Baneudvalget   
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Opfordring fra 

Greenkeeper og Baneudvalget 

Der henstilles til alle spillere, der færdes på He-

dens Golfbane at rette dine nedslagsmærker på 

green også dem andre, har glemt, 

samt lægge dine Turf på plads 

efter dig på fairway 

 
 

Nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet udkommer 3 gange om året, marts, juni og 

september, nyheder vil i mellemliggende perioder findes på 

klubbens hjemmeside. 

Der kan dog forekomme ekstraordinære udsendelser af ny-

hedsbreve efter behov i løbet af året. 

Alle medlemmer opfordres til og indsende stof til nyheds-

breve, som kan have interesse for klubbens medlemmer og 

sponsorer 

Input til nyhedsbrev kan sendes til mail adressen:  

nyhedsbrev@hedensgolfklub.dk  
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Klubtrøjer 

Alle medlemmer af Hedens Golfklub, tilbydes køb af 

poloshirts af mærket Cutter & Buck Kelowna med 

klub logo, trøjerne fås i mange farver og alle størrel-

ser. 

Priser ved samlet bestilling: 

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

320,00 kr. med broderi og moms. 

Med lyserød sløjfe broderet er prisen 360,00 kr. med 

moms. 

Bestillings kontakt. Mail: helleboege-

lund@hotmail.com eller telefon: 29601621 

Bestilling skal indeholde følgende in-

formationer: 

Navn – telefonnr. – mailadresse. 

Trøjestørrelse og farve 

—————————————————— 

FLAGSTANG MED NAVN! 

Baneudvalgets budgetter er blevet reduceret, derfor 

får medlemmer af Hedens Golfklub et unikt tilbud! 

Bliv sponsor af en flagstang på en af ba-

nens greens for 300,- kr. – Du vil få dit 

navn på flagstangen som eksempelvis:  

[Denne flagstang er sponseret af Thomas Bjørn] 

Henvendelse til Kim Klint på 27131432. 

—————————————————— 
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”Hints” til klubbens hjemmeside 
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Hjemmeside Redaktøren 
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Handicapudvalget 

Så blev det endelig forår og alle golfspillere har set frem til opstart af golfsæsonen 2020; MEN som alle er bekendt 

med er åbningsmatcher i stort set alle golfklubber udskudt pga. situationen med COVID-19 pandemien. 

Hvornår golfspillet ”frigives” vil DGU melde ud omkring 31.03.20, men vi må desværre nok forvente at opstarten 

udskydes til engang efter påske☹ 

Men der er heldigvis muligheder for at selvtræne. Put´s og indspil kan trænes i haven, men ønsker man at træne 

med Driver og Fairway-køller må der tænkes alternativt☹. 

 

 

 

 

 

 

Handicapregulering. 

For 2019 blev årsreguleringen foretaget på ”normal” måde, men som nævnt i Nyhedsbrev 3 2019 overgår vi til et 

nyt handicapsystem  - WHS; World Handicap System  – pr. 01.01.21 og regulering vil efterfølgende ske efter disse 

nye regler. 

Kort fortalt betyder dette at handicap, løbende, bliver udregnet efter de 8 bedste scores ud af de sidste 20 indleve-

rede scorekort. 

DGU vil bruge 2020 sæsonen som et ”overgangsår” og har ændret på regler omkring tællende runder mm., således 

at alle får mulighed for at indberette så mange tællende score som muligt, for at kunne beregne et korrekt/

retvisende handicap for den enkelte. 

Der henvises til DGU´s hjemmeside og ved at følge nedenstående link kommer man ind på hjemmesiden og en vej-

ledning til spillere omkring EGA handicap for 2020 (nederst på siden). 

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ega-handicapsystem/vejl.2020/da/topic/ega-handicapsystemet-2020-

vejledning-til-spillere 

Med håb om snarlig opstart ønskes en god – forkortet – sæson til alle.   

 

Handicapudvalget 
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