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Hedens golfklub 2017 

Formanden har ordet 
 

Foråret er gået på held, og vi er nu godt 
på vej ind i sommerperioden. Vi håber 
derfor på mere stabilt vejr med masser af 
sol og idel golfvejr. 

På trods af vejret i foråret har der været masser af aktivi-
tet på banen, hvor medlemmerne har mødtes omkring 
spillet og den uundværlige evaluering i klubhuset. 

Bagrummet er nu helt færdig, og senere på sommeren 
skal vi have det malet. Der er endnu enkelte ledige skabe 
tilbage, hvis nogen skulle være interesseret. 

Vores matcher har på trods af det ustabile forårsvejr haft 
mange deltagere og som altid været ramme om hyggeligt 
samvær under spillet og efterfølgende i klubhuset. 

Her har der traditionen tro været mulighed for lidt til såvel 
ganen som maven, da der er en stab af højt uddannede 
frivillige, der sørger for at ”Frits`” Corner er klar efter mat-
chens afvikling. 

Disse matcher ville ikke kunne afvikles uden de frivillige i 
matchudvalget, så en stor tak til dem. 

Banen er velplejet og klar til matcherne såvel midt i ugen 
som i weekenderne. Fairways og greens har aldrig været 
bedre. Her er det jo, som, vi ved også en stab af frivilli-
ge der sørge for det - ”Fantastisk”. 

I skrivende stund er vi 247 medlemmer i klubben, så der 
plads til flere. 

Jeg håber I alle får en god sommer og får spillet alt det golf 
i ønsker. 

 

 

Mikael 

Sponsorer i Klubben 
 

Sponsor situationen er status quo i  2017 ift. 
tidligere, det vil sige nogle sponsorer 
har valgt at stoppe, medens der er 
kommet  nye sponsorer til. 

Der er dog stadig ledige reklameplad-
ser til mulige sponsorer for Hedens Golfklub.  

Vi vil gerne minde om Sponsordagen d. 9. sep-
tember (husk tilmelding) 

”Klubben opfordrer alle medlemmer til, at 
støtte klubbens sponsorer”. 

 

Sponsorudvalget 

Nyhedsbrev 

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 til nyhedsbrev nr. 3  i år er 15. september. 
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Regionsgolf i Hedens Golfklub 
 

Som det fremgik af artiklen i nyhedsbrev nr. 1 2017, 
var der en stigende interesse for deltagelse i Regions-
golf. Klubben har i år deltaget med 4 hold i turnerin-
gen, og med blandet succes! 

 

Begge veteranhold må i år erkende, at modstanden 
var hård, og derfor ikke kom videre til finalerunderne. 

Der var mere succes for de 2 seniorhold: SC3 og SC4, 
som begge har vundet deres pulje, og går videre til 
slutspillet.  

SC3 skal møde Himmelbjergets Golfklub i 
16.-delsfinalen og vindes den, skal SC3 
møde SC4 i kvartfinalen, SC4 er oversid-
der i 16.-delsfinalen.  

Så der er altså lagt op til et par spænden-
de matcher efter sommerferien! 

Begge hold ønskes held og lykke i matcherne. 

(SC betyder Senior C og tallet er puljenummeret i Regionsgolf) 

 

Klubkoordinatoren Regionsgolf. 

 
 Halløjsa – Så skete det sør’me igen. 

 

 

HUTTELIHUT! 

 

  

Endnu en af klubbens trofaste sponsorer ønsker at overta-
ge en match. 

  

Denne gang drejer det sig om Philbert Entreprise Aps. ved 
Simon Philbert, der tilbyder at blive hovedsponsor for en 
match. 

Hvis du vil vide mere om Philbert-entreprise, så klik på 
linket herunder. 

http://www.philbert-entreprise.dk/ 

 

Valget af match faldt på Søndagsmatchen den 13. august, 
som nu kommer til at hedde Philbert Entreprise Match 
(AK5). 

Turneringen får en præmiesum på ca. 17.500 kr. 

  

Så kom ud af golfhullerne, og vær med. Det er altid spæn-
dende og sjovt til matcher, når vi er mange samlet. 

 

Turneringsudvalget 

 

Festudvalget 
 

Der er for sommerperioden ingen planlagte arrange-

menter fra festudvalgets side af, så vi vil gerne be-

nytte muligheden for at takke for hjælpen fra alle fri-

villige ved de afholdte matcher. 

 

God Sommer til alle! 

http://www.philbert-entreprise.dk/
http://www.philbert-entreprise.dk/
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                            Golfkomsammen 

I april, maj og juni måned har vi som noget nyt i klub-

ben lavet golfkomsammen. Det har primært været et 

tilbud til de spillere, som ikke er kommet ned i handi-

cap, nye spillere og til dem, som ikke har nogen at 

spille med, men alle har været velkomne såsom nye, 

som gamle og rutinerede spillere.  

 

Vi har mødtes 2 onsdage i måneden fra kl. 18.00, og 

der har været mødt 6-8 spillere op hver gang. Det har 

været nogle rigtige hyggelige onsdage. Vi har stillet 

holdene, når alle var mødt op og gået 9 huller. Bag-

efter har, vil hygget med en øl eller sodavand. Vi er 

alle enige om, at vi vil fortsætte efter sommerferien. 

Vi har besluttet, at alle onsdage 

undtagen den sidste onsdag i 

måneden, hvor der er dame-

match, at vi da bare møder op 

kl. 18.00, og så ser vi, hvor man-

ge der kommer og stiller holde-

ne ud fra det.  

 

Jeg havde håbet på, at der ville 

have været en større tilslutning. 

Jeg synes, jeg ser mange, som går rundt og spiller 

med sig selv, så hvorfor så ikke komme og spille med 

os andre, så det også bliver lidt socialt.  

 

Fra uge 32 starter vi op igen, og alle er som skrevet 

velkomne både nye spiller og gamle rutinerede spil-

ler. Kom gerne ca. 1745, så vi kan være klar til at gå 

ud kl. 1800. Vi går kun 9 huller, og det er kun hygge 

og sjov. 

 

God sommer og på gensyn i uge 32 

Helle Klint. 

Banen 

Som I måske har set, så er det besluttet, at rough skal 

klippes i år.  

Vi er ved at reparere banens vandingsanlæg. De popup, vi 

har, kan ikke tåle, at der er sand i vandet. Så der er købt 

en anden model, som vi er ved at udskifte de gamle til 

den nye model. Det bliver ordnet om aftenen, så der kan 

forekomme forstyrrelser på enkelte huller.  

Vi er også godt i gang med at vande greens, så der kan 

forekomme morgener, hvor sprinkler på hul 1, 4 og 9 ikke 

er fjernet fra greens om morgenen. Hvis man nu lige gav 

sig tid til at ligge slangen pænt sammen, når man fjerner 

sprinkler fra hul 1,4 og 9. Alle flag bliver taget af greens, 

fordi der er så meget okker i vandet, at hvis vi ikke flytte-

de flagene, ville de blive helt gule. Så I må lige hjælpe 

med at få sprinkler flyttet fra greens og få flagene sat i.  

Vi har i år givet næsten dobbelt gødning på fairways. Det 

har så gjort, at vi klipper fairways 2 gange i ugen lige nu.  

På hul 2, 3 og 4 er der blevet lavet jordprøver for at se, 

hvad det er jorden mangler.  

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

om ugen. 

Det nye udslag på hvid udslag på hul 9, vil blive taget i 

brug lørdag d. 1 juli i år. 

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. 

Var det sådan du mente, 

okay så skylder du mig en 

million! :o) 
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Lidt om regler! 

 

Så er sæsonen godt i gang, og som så ofte før diskuteres der golfregler på kryds og tværs efter en runde, og som 

regel er der stor uenighed om, hvad man må og ikke må; hvad giver strafslag, og hvad er ”gratis”  

Det er for alle svært at huske alle regler, og det er der heller ingen, der stiller krav om i en privat runde, men for at 

spillet kan være til glæde for alle, bør man dog sætte sig ind i de regler, som oftest vedrører ens egen bane.  

DGU har et ordsprog, som syntes at passe godt til den danske golfers mentalitet: 

 

Spil bolden som den ligger, 
og banen som den er, og hvis du 
ikke kan gøre nogle af delene, 

gør hvad der er fair. 
Men for at gøre hvad der er fair, 

må du kende Golfreglerne.” 

 

Og med dette ordsprog kommer man langt, MEN det kan ikke stå alene; man SKAL sætte sig ind i reglerne!  
 
Eksempelvis kan nævnes en ting, som ofte går igen, og det er:  
 
Droppereglerne!!  
Når der er besluttet at tage et drop, ses det ofte, at spilleren bare ”kaster” sin bold og ikke dropper efter reglerne.  
 
Dette gør, at spilleren således kommer til at spille sin bold fra et ”forkert sted”, hvilket giver 2 strafslag.  
 
Derfor henstilles til, at man, selv om det er en privat runde, dropper 
rigtigt, som illustreret på billedet:  
 
Stående oprejst og droppe bolden fra skulderhøjde Ruller bolden i en 
hazard out of bounce etc. skal der droppes om. Dette gøres 2 gange, 
derefter placeres bolden der, hvor den ramte jorden 2. gang, og der 
spilles herfra.  
 
Der henvises til bogen ”golf i bobler”, hvorfra billedet er hentet. 
 
                                                             

Handicapudvalget. 
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Sponsorer 

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


