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Hedens golfklub 2017 

Formanden har ordet 
 

Den våde sommer er gået på hæld, og vi 
er kommet ind i et mere stabilt efterår, 
hvor solen oftere er på himlen, når der 
spilles på banen. 

 

Det er med tilfredshed noteret, at ”Slaget på Heden” po-
kalen er til bage på sin plads i klubhuset. 

Vi har de sidste par måneder fået flere unge medlemmer 
i klubben. De ses ofte på banen, hvor de spiller sammen 
med de jævnaldrende. 

Det er tydeligt at se på banen, at den har fået rigelig med 
vand og varme hen over sommeren, da fairways aldrig 
har været flottere. 

Desværre ser nu vi, kragerne er gået i gang med deres 
jagt på larver, hvilket flere steder har givet skader på 
fairways. Der er blevet sat flere Rovfugle op, så vi håber, 
skaderne bliver minimeret fremover. 

Vi har desværre haft lynnedslag i vores brøndpumpe, og 
den er nu taget op, så skadernes omfang kan konstateres 
og udbedres. Vi havde heldigvis fået lavet en forsikring, 
så det er ”kun” selvrisikoen på 5000,-, vi selv skal betale. 

Der er nogle af ”Pigerne” under ledelse af initiativtage-
ren Ulla Jensen, der er begyndt en renovering af forum-
met. Det har allerede nu pyntet gevaldigt. Der vil til for-
året komme nye opslagstavler m.m. 

 
I ønskes alle en god gang efterårsgolf inden vinteren 

kommer. 

 

Mikael 

Medlemsåret/Kontingent 
2018  

 

 

På Generalforsamlingen den 2. februar 2017 
blev det besluttet, at medlemsåret fra 2018 og 
efterfølgende år løber fra 1. januar til 31. de-
cember. 

 

Derfor skal medlemmer være opmærksomme 
på, der vil blive udsendt kontingentopkræv-
ning for medlemskab i 2018 i starten af januar 
måned 2018, som bedes betalt senest 31. ja-
nuar 2018. 

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 udsen-

delser af nyhedsbreve efter behov i løbet af året. 

Input til nyhedsbrev kan sendes til mail adressen:  
nyhedsbrev@hedensgolfklub.dk  
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Regionsgolf i Hedens Golfklub 
 

Alle medlemmer som har et ønske om at spille turne-
ringsgolf på et af klubbens Regionshold i 2018, kan 
rette henvendelse til klubbens Regionsgolf koordina-
tor, eller en af holdkaptajnerne for de 4 hold  i hhv. 
Senior og Veteran.  

Det vil naturligvis også være muligt at tilmelde flere 
og nye hold, blandt andet i Super Veteran. 

Tilmeldingsfrist til Regionsgolf udløber sidst i novem-
ber, så meld dig til i god tid hvis det har interesse. 

Læs mere om Regionsgolf på dette link: http://
www.regionsgolf-danmark.dk/ 

 

Kontakt for regionsgolf: 

Nedslagsmærker på greens! 
 

Klubbens bestyrelse modtager efterha nden flere og fle-
re klager over nedslagmærker pa  greens, som ikke er 
repareret af spillere der har lavet dem.  
 
Alle som spiller pa  banen, ved hvor irriterende det kan 
være, na r et ellers vellykket put pa  green ødelægges af 
nedslagsmærker forsaget af andre! 
 

HUSK NU! - Ret dine nedslagsmærker 
 

 

Opfordring fra Bestyrelse 

Greenkeeper og Baneudvalget 
 

Der henstilles til alle spillere der færdes på Hedens Golf-
bane, at rette dine nedslagsmærker på green, også dem 
andre har glemt, samt lægge dine Turf på plads efter dig. 
  

 

Bestyrelse, Greenkeeper og Baneudvalg  

Festudvalget 
 

Den 17. juni blev der afviklet midsommermatch med 

20 deltagere. Der var spisning i klubhuset med god 

mad leveret fra sponsor, dertil blev der også nydt vin, 

øl og vand.  

 

Endnu engang var vi heldige med vejret, så det blev en 

vellykket dag. 

 

 

 

 

Næste arrangement bliver hyggeturnering d. 8. okto-

ber, og hjælpeturnering d. 22. oktober.  

Koord. Steen Sørensen 21411381 steens@hedensgolfklub.dk 

Senior, Kapt. Steen B Høgsholt 26177703 steen.hoegsholt@gmail.com 

Senior, Kapt. Kim Klint 27131432 kim@routza.dk 

Veteran, Kapt. Jørn Tidemann 25563149 j_tidemann@city.dk 

Veteran, Kapt. Niels Viggo Nygaard 61739650 vinygge@hotmail.com 

http://www.regionsgolf-danmark.dk/
http://www.regionsgolf-danmark.dk/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj59527rsXWAhVGM5oKHQocB2UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fggk.dk%2Faktuelt-i-klubben%2F&psig=AFQjCNEpAl3h60xN_-2w0UvLCT0S38HUEA&ust=1506601599475896
mailto:steens@hedensgolfklub.dk
mailto:steen.hoegsholt@gmail.com
mailto:kim@routza.dk
mailto:j_tidemann@city.dk
mailto:vinygge@hotmail.com
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDyLCaxsXWAhVkIpoKHYT1AyEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.dk%2F7452616-Sognebladet-oddense-otting.html&psig=AFQjCNGuNBojx3EWNOLxhk_RNCZqe68PhQ&ust=15066079291853
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Sponsorudvalget 
 

Den 9. september blev der afholdt sponsordag med 

deltagelse af 20 personer, inklusive Sponsorudvalget. 

Sponsordagen startede klokken 15 med kaffe og kage, 

og derefter spillede vi ni huller som Best Ball.  

Svend kørte servicebil med øl og 

vand. Klubhuset var pyntet op til 

spisning, hvor vi fik fantastisk mad 

fra Kongenshus Hotel og vin, øl og 

vand ad libitum. Alt i alt en rigtig 

hyggelig dag/aften. PS næste år vil 

vi gerne have, at flere sponsorer deltager. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turneringsudvalget 

Abacus Cup 2017. 

Søndag den 17. september deltog Hedens Golfklub i 

landsdelsfinalen i Abacus Cup, 

som blev afviklet på Aalborg Golfklubs 18-hullers bane. 

Holdet bestod af: Niels Erik Christensen (Hcp. Grp. 1), 

Steen B. Høgsholt (Hcp. Grp. 2), Lene Laigaard (Hcp. Grp. 

3), Peter Nielsen (Hcp. Grp. 4) og Niels Kr. G. Nielsen 

(Hcp. Grp. 5). 

De skulle forsøge at følge op på klubbens fine resultat fra 

2016, hvor vi gik videre til landsfinalen. 

Det lykkedes desværre ikke, men holdet fik trods alt en 

fin 8. plads ud af 21 med en samlet score, på 142 points. 

 

Mac Y match 

Som det nok er de fleste bekendt, blev vi nødt til at aflyse 

Mac Y matchen i år. Det skyldes manglende økonomi. 

Mac Y matchen finansieres ved, at Mac Y forærer klubben 

en årlig whiskeysmagning, hvor hele entre-indtægten går 

til klubben. Denne bliver så brugt til at betale Mac Y for 

alle whiskeysmagninger ved matchen samt til indkøb af 

præmier. 

Den årlige whiskeysmagning skulle have været afholdt i 

februar i år, men på grund af manglende tilslutning blev 

det desværre nødvendigt at aflyse. Der var således ingen 

penge til af afholde Mac Y matchen for. 

Der vil blive afholdt en ny whiskeysmagning til næste år. 

Den skal danne grundlag for den senere 

Mac Y match, så jo flere medlemmer, som tilslutter sig, jo 

flere penge har vi at "matche" for. 

Tænk lige over det, og husk at tilmelde jer. Nærmere til-

går senere. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumb1.shutterstock.com%2Fdisplay_pic_with_logo%2F436114%2F441081394%2Fstock-vector-sponsor-stamp-441081394.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fda%2Fsearch%2Fsponsor&docid=MFEVBhSkDcA9MM&tb
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Klubmesterskaber 2017 

 

Klubmestre i slagspil 2017 

• Herrer: Steen B. Høgsholt (161 slag) 

• Herrer Senior: Tage Jørgensen (182 slag) 

• Damer: Lene Laigaard (175 slag) 

• Damer Senior: Solveig Jørgensen (211 slag) 

Klubmester i hulspil 2017 

• Niels Viggo Nygaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På billedet set fra venstre: John Madsen (nr.4 i Hulspil), Solvig Jørgensen (nr. 1 Dame Senior), Lene Laigaard (nr. 1 

Damer), Steen B. Høgsholt (nr. 1 Herre), Niels Viggo Nygaard (nr. 1 Hulspil), Tage Jørgensen (nr. 1 Senior Herre) 

Erik Saugmann (nr. 3 Hulspil) – Niels Kristian G. Nielsen som blev Runner Up (nr. 2) i Hulspil er desværre ikke med 

på billedet. 

 

Hedens Golfklub ønsker alle TILLYKKE med resultatet. 

Hedens Golfklub | September 2017 
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Lidt om regler! 

 

Snart rinder sæsonen på sidste vers, hvilket betyder at der, pr. 31.12.17, skal gøres status over golfsæsonen 2017.  

Dette betyder, at der opgøres og beregnes et handicap ud fra indleverede scorekort i sæsonen. Man skal være op-

mærksom på, at for at beholde sit EGA handicap SKAL afleveres 8 tællende scorekort. 

Golfere som endnu ikke har indleveret 8 scorekort, har nogle få måneder tilbage til at opnå dette. Sker dette ikke 

vil den enkelte ”kun” opnå et klubhandicap, hvilket kan få betydning hvis man ønsker at deltage i matcher, som 

kræver EGA handicap; eksempelvis Abacus, diverse parturneringer etc. Etc. (se beskrivelse i nyhedsbrev nr. 1). 

Vi har i de tidligere nyhedsbreve fokuseret lidt på dropperegler, og her kommer så yderligere én vedrørende frit 

drop, som på vores bane kan være gældende på eksempelvis hul 5 (vejen mellem udslagsstedet og fairway – bæn-

ken illustrerer vejen :). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man finder ”nærmeste punkt for lempelse” (stance med frit sving –  og derfra én køllelængde). 

Vigtigt at gøre det rigtigt, ellers spilles bolden fra ”forkert sted” og det giver 2 strafslag! 

 

Med ønske om nogle sidste gode runder inden sæsonen slutter  

 

- OG FÅ NU SPILLET DE SIDSTE RUNDER! 

 

Handicapudvalget 
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Sponsorer 

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


