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Hedens golfklub 2019 

Formanden har ordet 
Sommeren viser sig lige nu fra sin bedste 

side. Der er kommet godt med vand og 

tillige en fin temperatur. Disse faktorer 

tilsammen har bevirket, at banen lige nu 

står fantastisk flot. Fairway er i stærk bed-

ring – greens er flotte og tager imod bolde. Husk fortsat at 

rette nedslagsmærker – at ligge Turf på plads under spillet. 

Der har i foråret været stor aktivitet med forbedringer på ba-

nen – flere af udslagsstederne er blevet rettet op og der er 

lagt rullegræs på dem, så de hurtig kunne blive klar. Hvid ud-

slag på hul syv er helt nyskabt og står rigtig flot med plante-

stenene som bagkant. 

Der er lagt et kæmpearbejde i nyskabelsen omkring klubhu-

set, hvilket har givet helhedsindtrykket et reelt klasseløft.  

Alle disse ting har trukket på de frivilliges resurser og stor tak 

til alle for indsatsen. 

Vi må dog ikke glemme ”at takke”, de der står for det daglige 

vedligehold af banen. Det er dem, som gør at det er en fornø-

jelse at være og spille på banen.  

På samme tidspunkt sidste år var fremtiden anderledes usik-

ker for klubben – banen sat til salg – der kom en køber. Vi har 

nu indtil nu haft et godt samarbejde med Filbert Group v. 

Henning Filbert. Han har velvilligt stillet materialer til rådig-

hed til vores nye terrasse og Driving range. 

Hvis alle vil være behjælpelig med at træde/klemme diverse 

dåser flade, inden de puttes i containeren, vil klubben kunne 

få den tømt gratis, i stedt for at betale 700, - til 900 kr. pr. 

tømning. 

 

Mikael 
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Sponsorer 
 

opfølgning og nytegning af sponsorer er nu slut, 
og det viser et næsten uændret antal sponsorer. 
Nye sponsor er den nye baneejer, og Meny kaffe 
som har opstillet kaffe/kakao automat i klubhu-
set. 
 

Festudvalg 
Der har ikke været fest arrangementer i perioden, 
så vi har haft de sædvanlige opgaver med indkøb, 
og salg af pølser og drikkevarer til vore arrange-
menter. 

Nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet udkommer 3 gange om året, 

marts, juni og september, nyheder vil i mel-

lemliggende perioder findes på klubbens 

hjemmeside. 

Der kan dog forekomme ekstraordinære ud-

sendelser af nyhedsbreve efter behov i løbet 

af året. 

Input til nyhedsbrev kan sendes til mail adres-

sen:  

nyhedsbrev@hedensgolfklub.dk  

mailto:nyhedsbrev@hedensgolfklub.dk
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Klubhus og golfbane 
Siden år 2013 har bestyrelsen haft stor fokus på, og få skabt en flot 

golfbane med tilpas sværhedsgrad, som passer til alle spillere uan-

set handicap. Dette arbejde er nu delvist overstået her i 2019, med 

nye etablerede tee- steder med rullegræs på hul 2, 3, 7 og 8. Desu-

den er Hul 7’s bageste teested flyttet og forskønnet med kantmur 

bygget af Tage. 

 

Hedens golfklubs bestyrelse har derfor i år rettet fokus på klubhus med omgivelser, som har fået en længe til-

trængt fornyelse og forskønnelse. Der kan i flæng nævnes Ny terrasse foran bagrum, ny flisegang til bagrum, forbe-

redelse til vaskeplads, terrassemure med lyslamper, nye havemøbler, forskønnelse af Greenfee rummet, klubhuset 

er blevet malet etc... 

Alt dette er sket henover årets første 6 måneder, dog skete Green-

fee rummets forskønnelse i de sidste måneder af 2018. Disse man-

ge tiltag kunne naturligvis ikke lade sig gøre uden de mange frivilli-

ge som har givet en hånd med, samt sponsorer der har trådt hjæl-

pende til med indsats på flere måder. 

Vi har i Hedens Golfklub i tidligere situationer valgt ikke og takke 

enkelt personer, og nok mere af den grund, at rigtig mange så skal 

takkes for assistance. Med alt det der er sket henover det seneste 

¾ år, ser jeg grund til at takke enkelte for, og med risiko for at nog-

le kan føle sig oversete! 

En stor tak skal lyde til Bjørn Andersen, som har brugt mange timer på anlægsarbejdet med fliserne, Tage Jørgen-

sen for arbejde med bl.a. kantmur på bageste teested på hul 7. Greenkeeper og baneudvalg for indsatser på alle 

områder. Til sidst en tak til Baneejer Henning Filbert for velvillighed til, at stille materialer til rådighed for, dette i 

mine øjne fantastiske fornyelses og forskønnelses projekt. 

 

TAK TIL ALLE OG FANTASTISK GODT GÅET ”BRAVO”   

(Flere billeder på næste side) 

 

Næstformand 

Steen Sørensen 
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Puttebane og indspil fra Bunker til green Nyt hvid Teested på hul 7 

Nyt hvid Teested på hul 2 Tordenhuse 

Leo klar til at klippe græs på Tee stederne Klubhus og omgivelser  efter en grundig forskønnelse 

Nye tavler med oplysninger i greenfee rummet 

Nyt hvid Teested på hul 7 

SÅDAN! Bolden er i hullet på hul 1 
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Matchudvalget 

Vi har i matchudvalget afholdt i alt 7 matcher her i for sæson. Vores sponsor matcher Filbert GROUP, v. Henning 

Filbert.   HK udlejning ved Helle Klint og Autocentret ved Per Toft.  

Tak til sponsorerne for forplejning og for mange og meget flotte præmier til vores velspillende 
medlemmer. 

Desuden har vi haft 2 søndagsmatcher, 1 aften med Slå et slag for kræftens bekæmpelse og endelig sluttes af med 

par turnering. 

Programmet i for sæson har været lidt sammenpresset, pga. mange helligdage, der faldt sent i år. Det vil vi forsøge 

at ændre på ved planlægning fremover.  

Vi har med velvillighed fra vores greenkeeper team og matchudvalgsmedlemmer (der skal stå tidlig 
op) slået ud kl. 9. Rigtig mange medlemmer er glade for tidspunktet, men meld endelig tilbage. Så 
ser vi på, om vi skal fortsætte næste sæson med udslag kl. 9. 

NYHED NYHED: Vi har lavet en lille 9 hullers match torsdag 11 juli 2019 kl. 18. Meld Jer til på golfbox. Der er mulig-

hed, for at hygge sig med 2 stk. smørrebrød og 1 øl eller vand efter matchen. Vi håber at se både alle vores sæd-

vanlige matchdeltagere og ikke mindst en masse, af de medlemmer vi ikke ser så tit til match. Der er selvfølgelig 

præmier til vinderne. 

Herfra skal også lyde en TAK til Julius og Kim, I er nogle seje gutter, der altid sørger for pølser med mere!   

En tak skal også lyde til ALLE i matchudvalget med hjælp til indskrivning, indtastning og afvikling. 

GOD SOMMER til ALLE  

Inge Siig Nielsen 

———————————————————————————————————————————————————- 

Baneudvalget 

Som I måske har set, så er det besluttet at rough skal klippes i år, og vi er nu færdig med 

at lave vand på alle huller og udslagssteder 

Vi synes, at Hedens golfbane står rigtig fint lige nu. Greens er næsten perfekte.  

Vores fairway ser lidt mærkelige ud. Nogle steder er de mere grønne end andre steder. 

Det skyldes at gødningssprederen gik i stykker, men der er bevilget mere gødning, så vi 

kan få det til at se mere grønt ud over det hele. 

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

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

GOD SOMMERGOLF TIL ALLE!  

Baneudvalget 
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Opfordring fra 

Greenkeeper og Baneudvalget 

Der henstilles til alle spillere, der færdes 

på Hedens Golfbane at rette dine ned-

slagsmærker på green 

også dem andre, har 

glemt, samt lægge dine 

Turf på plads efter dig 

på fairway 

HUSK DET NU! 
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Hedens Golfklub 

Hedens Golfklub er færdige i årets Regionsgolf turnering, hvor der har været deltagelse med 2 hold, et hold i Seni-

or med Allan Bågø som Kaptajn, og et hold i Veteran med Viggo Nygaard og Jørn Tidemann som kaptajner. 

Senior B holdet sluttede på  en 3 plads i puljen med 6 point for henholdsvis 3 vundne og 3 tabte kampe. 

Veteranholdet sluttede også på en 3 plads i puljen  med 6 point, og ligeledes med 3 vundne og 3 tabte kampe. 

Der kan læses mere om veteranholdet i nedenstående indsendte indlæg fra Viggo. 

 

 

Regionsgolf 2019 VD 5 

I de senere år har Hedens golf haft 2 hold med i regionsgolf for veteraner som giver en masse  
gode oplevelser på mange forskellige udebaner. 
I år havde vi kun et hold tilmeldt i veteran VD5 som består af medlemmer der er fyldt 60 år. 
Hver gruppe er opdelt med 4 forskellige klubber, som er valgt af Regionsgolf Danmark. 
Vi var i gruppe med Lübker Golf, Randers fjord Golf og Lyngbygård Golf, så vi var kommet i fint selskab. 
En kamp består af 1 damesingle, 1 foursome og 3 herresingler så vi skal stille med 2 damer og 4 herre 
til hver kamp som skiftevis foregår på udebane og hjemmebane. 
I år havde vi slået 2 hold sammen så Jørn Tidemann og Viggo Nygaard skiftedes til at være holdkaptajn. 
Vi har været på nogle fantastisk flotte baner og spille og det har været rigtig sjovt og spændende. 
Stort set alle har vundet deres kampe på hjemme bane og det var først til sidst de endelige placeringer  
faldt på plads.  Vi sluttede på en fin 3. plads som nok passer fint til vores niveau. 
Jeg kan kun anbefale klubbens medlemmer at deltage i denne turnering, specielt mangler vi deltagere på damesi-
den. Man behøver ikke at være lavhandicapper for at deltage. Har man et handicap på omkring 36 
kan man fint være med, og det er muligt man får høvl, men bare vi har det sjovt og hygger os sammen, har det og-
så været hele turen værd.  
Og husk du kommer ud og spille nogle fantastiske baner og det koster næsten gratis. 
 
Tak til de medlemmer som har deltaget i år, og for jeres gode humør og holdindsats. 
 
God sommer  
Viggo Nygaard 
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HK-Udlejning Match 2019 

 

 

HK-Udlejning Golf matchen 2019 blev afviklet lørdag den 15. juni. Vi startede med kaffe og rundstykker. Det var 

desværre ikke det helt perfekte golfvejr i år. Vi startede ud kl. 09.00 i tørvejr, men ca., kl. 10.30 begyndte det at 

regne, men heldigvis ikke så voldsom regn og så var det stadigt lunt. Kl. 12.00 stoppede regnen lige en lille stund 

inden den igen startede op på de sidste huller. 

Der var 32 præmier at spille om inkl. lodtrækningspræmierne. 

Længste drive: Gavekort til Brasseriet i Viborg til værdi af 750 kr. 

Længste drive damer på hul 9/18 gik til Lene Laigaard 

Længste drive herrer på hul 5/14 gik til Kim Klint 

 

Nærmest flag: Gavekort til 2 personer til 3-retters menu ved Den gyldne okse i Viborg. 

Nærmest flag på hul 7/16 gik til Jim Danielsen 

Nærmest flag på hul 8/17 gik til Gurli Jørgensen 

Putte konkurrence: Gavekort til Golfeksperten på 300 kr. + et markeringsmærke. 

Vinderen med færrest put i C-rækken blev Erik Saugmann med 38 put 

Vinderen med færrest put i B-rækken blev Brian T. Jepsen med 30 put 

Vinderen med færrest put i A-rækken blev Michael Østergaard med 23 put 

3. pladsen: Gavekort på tapas to go til 4 personer + 1 flaske rødvin fra Frøken ost/Vin og vin i Viborg: 

C-rækken: Bent Næsted 25 point 

B-rækken: Ulla Jensen 29 point 

A-rækken: Steen Sørensen 29 point 

2. pladsen: Gavekort til Viborg City på 750 kr. + pitchfork 

C-rækken: Per Clemmensen 25 point 

B-rækken: Brian T. Jepsen 31 point 

A-rækken: Lene Laigaard 31 point 

1. pladsen: Gavekort til Golfeksperten på 1000 kr. + skål fra George Jensen 

C-rækken: Jørn Tidemann 26 point 

B-rækken: Knud Ekholm 32 point 

A-rækken: Michael Østergaard 36 point 

Fortsættes 
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HK-Udlejning Match 2019 (fortsat) 

 

Bedste spiller af HK Udlejning matchen 2019 kunne i år kåres til Michael Østergaard. Udover 

navn på vandrepokalen, fik han også en Stelton lysestage og et markeringsmærke. 

 

Efter kåringen af vinderne, da blev der udtrukket 15 lodtrækningspræmier med bl.a. flotte gavekurve fra Vin & Vin 

i Viborg. Jeg vil gerne sig tak til Klint Byg, som sponserede 3 x 2 flasker rødvin. 

HK Udlejning Golf er glade for at kunne bidrage til at klubben får gode indtægter både ved match-fee, men også fra 

salg fra kiosken bagefter, hvor Inge Siig Nielsen havde lavet salat, hjemmelavet kold kartoffelsalat og frikadeller. 

Det var rigtig lækkert og tusind tak til Inge for det store arbejde. 

Jeg håber på, at der næste år bliver fuldt hus til matchen, da der kan tilmeldes 72 i alt, men der var kun 52 tilmeld-

te i år. Så hold øje med datoen for næste års match, når 2020 kalenderen bliver offentliggjort og SÆT KRYDS I KA-

LENDEREN. Husk indtægterne går ubeskåret til et godt formål – VORES KLUB. 

 

 

 

 

 

Her er alle vinderne fra matchen. STORT TILLYKKE til alle ønskes I af HK Udlejning Golf v/Helle Klint. 
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Lidt om regler 
 
Golfsæson er godt i gang og der har været mulighed for nogle runder tørvejr og solskin, selvom det dog ikke har været lig med 

sidste års tropesommer, men golf kan spilles i al slags vejr og det har vi i Danmark rig mulighed for at få afprøvet. 

Men uanset vejret er reglerne de samme. og skal anvendes på samme måde. De nye regler er for så vidt blevet taget godt 

imod, men det opleves stadig at der er spillere som ikke er helt inde i reglerne, hvilket også kan være svært. Derfor vil vi, i Han-

dicapudvalget, slå et slag, for den af DGU udviklede App som kan downloades til smartphones. 

Denne App kan for eksempel være en stor hjælp når man kommer i en situation hvor der skal tages lempelse, da der er illu-

strationer og videoer som viser hvad man må og ikke må. 

 
 

Eksempelvis kan Regel 12 omkring Bunkere, illustrere/forklare hvornår en bold er 

i bunkeren: 

Hvis en bold ligger på jord eller græs eller nogen anden voksende eller fastsidden-

de, naturlig genstand inden for grænsen af bunkeren uden at berøre noget sand, 

er bolden ikke i bunkeren. 

Dette kan være forklaringen på hvorfor der i nogle bunkere på Hedens GK ikke er 

renset for græs og mælkebøtter mv. 

 

Spøg til side.  

Hvis man ikke mestrer bunkerslag eller hvis bolden har fået et dårligt leje i bunkeren, kan Regel 19.3 forklare og illustrere hvil-

ke muligheder der er for drop fra bunker.  

Bolden erklæres uspillelig i bunkeren – man kan erklære en bold uspillelig overalt på banen, undtagen i strafområde - og man 

skal nu vurdere mulighederne for drop, som er følgende: 

(1) Med ét strafslag kan spilleren tage lempelse fra forrige sted. 

(2) Med ét strafslag kan spilleren tage lempelse på flag linjen i bunkeren. 

(3) Med ét strafslag kan spilleren tage sidelæns lempelse i bunkeren(2 køllelæng-

der).  

(4) Med to strafslag kan spilleren tage lempelse uden for bunkeren med ud-

gangspunkt i flaglinen - den lige linje fra hullet bagud gennem stedet for den oprin-

delige bold. 

 

Således skulle det så være muligt at komme godt videre, indtil den næste situation opstår.                                                                                
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Lidt om regler (fortsat) 
 
 
 

Der var på et tidspunkt én der sagde: 
 

”Der må være en App!” 

OG DET ER DER  

App´en kan downloades fra DGU´s hjemmeside eller via App Store eller Google 

Play. 

 
HUSK: Reglerne er IKKE kun til gene – de kan også hjælpe dig og give dig fordele, som nævnt ovenfor – hvorfor bruge 3 slag i 

bunkeren når du må droppe ud 

Hvis I ikke allerede har downloadet App´en – så få det gjort 

 

Herfra vil vi ønske god sommer og held og lykke med golfen. 

 

Handicapudvalget 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————-- 

 

HUSK:   

Tilmelding til matcher inden for fristerne!  

 

Næste matcher i Hedens Golfklub 

 

Aftenmatch (NY) Torsdag den 11. juli  (tilmelding senest 9. juli kl.12)   

 

Philbert Entreprise Match Lørdag den 10. august (tilmelding senest 6. august kl.12) 
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Sponsorer i Hedens Golfklub 

https://filbert.nu/

