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Efter 8 år og ca 20 numre af Eremitagen 
trækker redaktøren sig bukkende tilbage 
og bliver ”den gamle redaktør”. Det har 
været sjovt og spændende at være med 
til at sætte ord og billeder på klubbens liv 
igennem disse år, men alting har en ende 
og andre må tage over. Gennem disse 8 
år er der sket en rivende udvikling i kom-

munikation og formidling af information. 
Hvor klubbladet tidligere var det vigtigste 
redskab for bestyrelse, komiteer og med-
lemmer til at informere, belære og skabe 
debat, er bladet forlængst blevet over-
halet af det ugentlige nyhedsbrev, hjem-
mesiden og de sociale medier, som KGK 
har været en af de allerførste golfklubber 
til at benytte sig af. Peter Mogensen har 
ligeledes valgt at stoppe med layout af 
bladet, efter at have produceret 13 numre 
af Eremitagen.

Om klubbladet skal fortsætte i det nuvæ-
rende format under en anden redaktion 
eller erstattes af feks. et årsskrift eller en 
udvidet årsrapport fra bestyrelse og ledel-
se, må være op til bestyrelsen. Jeg ved, at 
klubbens kommunikationsstrategi jævnligt 
tages op. Vores administration gør et fint 
arbejde med at orientere om klubben, så 
vore medlemmer må være nogle af lan-
dets bedst informerede.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at tak-
ke skiftende bestyrelser for opbakning til, 
at klub nr 1 naturligvis skulle have et trykt 
klubblad, samt takke en række medlem-
mer for deres arbejde i redaktionen og for 
et godt samarbejde – ingen nævnt – ingen 
glemt, men blot en stor tak. Også tak for 
bidrag fra ”menige” medlemmer, der har 
delt deres oplevelser på golfbaner ude i 
verden eller deres fotos og vers.

Fra redaktøren

”Den gamle redaktør” 
Mari Anne Woll

Mari Anne Woll og Peter Mogensen stopper 
med at producere klubbladet.



       

3 skarpe til formand Hans Ole Voigt 
og direktør Christian Tage Hansen
Af Mari Anne Woll

1. Vi medlemmer udfylder spørgeskema 
fra ”Golfspilleren i Centrum” hvert år. 
Hvad bruges tallene til? Hvorfor er det 
vigtigt at udfylde den?

CTH: ”Golfspilleren i centrum” er den 
moderne brevkasse, hvor I som medlem-
mer i ro og mag kan komme med ris og ros 
til hele klubbens virke. Medlemsmålinger-
ne gennemgås nøje og bruges i bestyrel-
sens og personalets interne evaluering af 
hvordan det går i klubben, og de giver os 
samtidigt mulighed for at sætte tal på den 
udvikling. Undersøgelsen giver os også 
mulighed for at få bekræftet, hvilke ind-
satsområder vi skal være særligt opmærk-
somme på i vores udformning af strate-
gien og handlingsplanen for golfklubbens 
fremtidige virke. Som direktør mener jeg 
dog at have en finger på pulsen, og kan se 
en generelt positiv holdning i forhold til de 
tiltag personalet har gjort igennem 2015 
og 2016 i samarbejde med bl.a. komitéer 
og bestyrelsen. Medlemmernes rating af 
banen og træningsfaciliteter har været 
støt stigende igennem 2015 frem til maj 
2016, men vi kan samtidigt se at vi ikke 
må hvile på laurbærrene og skal fortsætte 
den gode arbejdsindsats. Det er klart de to 
områder hvor vi skal forbedre os mest i de 
kommende år.

HOV: Først og fremmest bruger bestyrel-
sen og ledelse ”Golfspilleren i Centrum” 
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til at få medlemmernes mening baseret 
på en repræsentativ prøve. Det giver et 
grundlag for at tilrettelægge indsatsen 
fremadrettet, idet vi selvfølgelig forsøger 
at fokusere indsatserne der hvor der er 
størst behov. Der er rigtig mange opfat-
telser af hvordan banen er og hvor hur-
tige greens skal være, men en samlet 
tilbagemelding fra medlemmer giver et 
meget bedre grundlag end enkeltperso-
ners opfattelse.

Hans Ole Voigt ved generalforsamlingen



2. Hvordan er stemningen blandt 
medarbejderne?

CTH: Vi har en meget harmonisk stab i 
klubben, hvor størstedelen har været en 
del af klubben i mange år, da de er glade 
for deres arbejdsplads. Tilgangen af nyt 
personale til restauranten i slutningen 
af 2015 har haft den positive effekt jeg 
havde håbet og forventet, hvor vi har fået 
et mere harmonisk team bag baren i form 
af Robert, Victor og Amalie. Personalet 
gør altid deres yderste for at medlemmer 
og gæster skal føle sig velkomne, hvilket 
lykkes i langt de fleste tilfælde. Dette 
kommer også til udtryk i Golfspilleren 
i Centrum. Tilgangen af Marc Molin til 
trænerstaben har også vist sig som en god 
beslutning, da Marc er blevet yderst vel-
lidt blandt juniorerne. Dette er sket via en 
kreativ tilgang til golfundervisning, hvor 
spil, konkurrencer og leg kombineres med 
stor målrettethed. Hvis vi (både som klub 
og nation) fortsat skal tiltrække unge til 
golfsporten må vi erkende, at det ikke er 
attraktivt nok at stå på én lang række og 
slå bolde i 30-60 minutter. Interaktionen 
mellem børnene under øvelser er utroligt 
givende for lysten til at forbedre sig og 
være en del af et kontinuerligt trænings-
forløb.

Ledelsen i klubben har tæt kommuni-
kation med hinanden omkring alle for-
retningsområder i klubben, således at vi 
sparrer og udnytter vores viden om golf, 
klubliv, ledelse, m.v. Dette sammenhold 
omkring foreningen Københavns Golf 
Klub er essentiel og adskiller os i stor grad 
fra andre golfklubber, hvor der ikke er 
samme interaktion.

Slutteligt vil jeg konkludere, at der gene-
relt set er en god stemning blandt perso-
nalet, hvilket skal være tydeligt at se når 

man besøger klubben som medlem eller 
gæst.

3. Hvordan går bestyrelsesarbejdet?

HOV: Projektet med at renovere green-
keepergården er afsluttet med tilfreds-
stillende resultat og vi er i gang med at 
optage det nødvendige kreditforeningslån 
til finansiering af omkostningerne. Øko-
nomien udvikler sig tilfredsstillende i for-
hold til det opstillede budget, så fokus nu 
er rettet mod at sikre, at ventelisten igen 
vokser så den overstiger medlemsopta-
get for 2017. Bestyrelsen planlægger at 
afholde et medlemsmøde i løbet af efter-
året, så vi kan få noget medlemsinput til 
handlingsplanen for de kommende 3 år.

Vi vil sikre at der også i 2017 bliver afsat 
midler til at gennemføre topdressing af 
fairways, da det er bestyrelsens opfattelse 
at det har virket positivt i år. Derudover 
er der en række projekter som vi gerne vil 
have sat i gang, der bl.a. drejer sig om den 

Chr. Tage: Vi har en harmonisk stab
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Fra mit synspunkt kan jeg bekræfte over 
for vores medlemmer, at den siddende 
bestyrelse er meget harmonisk og enige 
omkring udviklingen i KGK. De ser lige-
som jeg, at vi kontinuerligt skal udvikle 
os løbende med respekt for de traditioner, 
der gør Københavns Golf Klub anerkendt 
i Danmark. Der er en yderst konstruktiv 
dialog omkring de problemstillinger, som 
opstår undervejs, hvilket giver mig en 
god sparring i store som mindre sager. 
Alle bestyrelsesmedlemmer er en aktiv 
del af klublivet, hvilket betyder at vi alle 
holder os orienteret omkring aktiviteterne 
i klubben. Ergo, jeg er meget tilfreds med 
samarbejdet.

løbende renovering af bunkerkanterne, 
etablering af forward teesteder og udjæv-
ning af udslagsområdet på driving range. 
Hastigheden hvormed disse projekter kan 
gennemføres afhænger af økonomien og 
af hvor meget af arbejdet vores personale 
kan gennemføre selv.

CTH: Jeg kan ligesom Hans Ole bekræfte, 
at etableringen af Greenkeepergården er 
forløbet som ønsket, med få uforudsete 
hændelser undervejs. At projektet i sin tid 
blev startet op i 2010, gør det jo bare end-
nu mere tilfredsstillende for den nuværen-
de bestyrelse og ledelse, at det endeligt er 
gennemført. Mandskabet er utroligt glade 
for de nye faciliteter, der indtil videre har 
fungeret upåklageligt.

       

3 skarpe fortsat

Hele (næsten) bestyrelsen samlet: fra venstre. Jan Becker, Birgit Peitersen, dirigenten Hans Henrik 
Leshley, Hans Ole Voigt, Ina Agerbæk, Lillan Nielsen og Lars Obel. Christopher Burton mangler.



Se din økonomi fra alle sider
I både golf og i god økonomi er det vigtigt at få alle vinkler med. Derfor sikrer vi i Nykredit, at vi kommer 

hele vejen rundt om din økonomi, og medtænker alle aspekter, når det gælder finansiering, investering 

og pension.

Ring til os – vi er klar til at rådgive dig og din virksomhed.

Nykredit København
Tlf. 44 55 43 30 • nykredit.dk



      

Banen
Af Martin Nilsson

Antoine Challe, greenkeeper i Hedeland 
og en pioner på området i Danmark sam-
men med Anne Bodil Hald, biolog og eks-
pert på afbrænding af rough og etablering 
af fårehold på golfbaner og Carsten Lux, 
tidligere DGU.

Konklusionen på denne første afbrænding 
var, at alle parametre skal være på plads 
for at få succes på dette komplicerede 
område. Hvad vi manglede på dagen var 
skyfri himmel fra morgenstunden til at 
brænde duggen af og trække den sidste 
fugt ud af græsset. Vores afbrændings-
eksperter påstod sågar, at vi havde for lidt 
græs!!!

Nå. Vi vil prøve igen fordi det er den 
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Afbrændingen af roughen på 11. hul 
den 22. marts i år skulle have været 
det historiske startskud til at formindske 
vores berømte roughs boldslugende og 
spilstoppende egenskaber samt at øge 
naturindholdet på Dyrehavens fredede 
overdrev. En ansøgning om dispensation 
fra Naturfredningslovens § 3 blev bevilli-
get af Lyngby-Taarbæk kommune og med 
Skovdistriktets og brandvæsenets velsig-
nelse. Men det gik ikke som forventet. På 
trods af, at afbrændingen gennemførtes 
på det rigtige tidspunkt og under næsten 
ideelle forhold skulle der knokles for at 
holde ilden i gang.

Vi fik ellers god hjælp på dagen. Blandt fle-
re frivillige hjælpere havde vi blandt andre 



bedste og mest økonomiske metode til, at 
”tæmme” roughen på. Vi ønsker på ingen 
måde at fjerne roughen således at spillet 
bliver nemmere. Nej, roughen i KGK skal 
stadig være en afgørende faktor for en 
succesrig runde på banen. Den er banens 
væsentligste forsvar. Men hvis roughen 
var lige en gran tyndere ville det måske 
gå hurtigere med at finde sin bold selvom 
selve slaget i roughen stadig er en udfor-
dring og en straf for et mindre perfekt 
forudgående slag.

5 ansøgningsår
Banekomiteen har derfor udarbejdet en 
prioriteret plan for hvilke områder af 
rough på banen vi skal ansøge om at 
afbrænde de kommende år. Denne plan 
går 5 ”ansøgningsår” fremad. Vi kan 
afbrænde hvert ansøgt stykke rough én 
gang i bund på 3 år. Hvis det ikke lykkes 
at brænde i bund kan det forsøges i alt tre 
gange inden dispensationen løber ud.

Den første ansøgning er sendt afsted og 
her gælder det roughen langs 4. og 5. huls 
højre side. Hvis ansøgningen går igennem 
har vi så perioden primo november 2016 
til ultimo marts 2019 til at gennemføre 
én succesrig afbrænding i 11. huls rough, 
som det ikke lykkedes at brænde fuld-
komment vil også forsøges afbrændt igen 
indtil dispensationen udløber.

Bunkers kræver meget tid
Vi skal lige en tur rundt om bunkers igen. 
Både fordi der i den tørre forsommer igen 
har været lidt brokkerier over vores haza-
rds, men også fordi greenkeeperne i det 
stille arbejder på at forbedre dem. Husk 
altid, at lige så store frustrationer som 
vores bunkers volder jer, i lige så høj grad 
ærgrer de greenkeeperne på grund af de 
mange timer vi anvender på deres pleje. 
Sammenlagt anvender vi næsten et fuldt 

mandeår på pleje og vedligehold af bun-
kers. Og det er der ikke mange klubber i 
landet der gør.

Fortidens bunkers var ikke bedre end 
nutidens. Karakteristisk for disse var, at de 
havde lange kørespor ud så det var svært 
at se hvor grænsen til hazarden startede 
og sluttede, bunden var som beton fordi 
de i årtier var blevet forurenet med ler og 
silt fra de nedbrudte kanter, og et godt 
gedigent sommerregnskyl som vi har så 
mange af denne sommer efterlod dem 

fyldte til randen med vand som det så tog 
dage at få til at forsvinde. Fortidens bun-
kers ville ikke leve op til de standarder, der 
sættes i dag for en bunker.

Vores bunkers af i dag har bestemt også 
deres udfordringer. Alle vores nuværen-
de bunkers på banen blev renoveret i 
forbindelse med banegenopretningen i 
2008/09. De blev alle anlagt dybe, skål-
formede og ”sandfaced” dvs. med sandet 
ført op til kanten i stedet for græsset 
ført ned til bunden. Det design er visuelt 
flot og gør bunkers til de hazarder de nu 
engang skal være.

Men i en park med 2000 hjorte har det 



design vist sig problematisk. Hjortene 
elsker vores bunkers og næsten hver nat 
bliver vores bunkers gennemrodet af hjor-
tene. Fugten i sandet – den der giver fast-
heden – forsvinder hurtigere når sandet 
rodes op og problemet bliver ikke mindre 
af, at greenkeeperne efterfølgende gen-
nemriver bunkers for at gøre dem så pæne 
og fair som mulig.

Her er de tiltag som greenkeeperne – i 
samarbejde med banekomiteen har ind-
ført over de seneste par sæsoner for at 
skabe bunkers med en fastere overflade:

* Så vidt som muligt river vi kun de ste-
der i bunkers hvor mennesker og dyr har 
efterladt spor.

* Når vi anvender vandingsanlægget ved 
greens vander vi også bunkers. Det holder 
bunkersandet fugtigt og fast.

* Vi er i gang med en rullende renove-
ringsplan af alle bunkers og hver vinter-
sæson renoveres 10 til 12 bunkers. Alle 
bunkers, der renoveres bliver nu ”grass-
faced”, dvs. græskanten føres længere 
ned mod bunden og denne bliver fladere. 
Sandet bliver herved nemmere at holde 
komprimeret.

* Vi eksperimenterer med at tilføre Zeolit 
i vores bunkers. Zeolit er i golf et jord-
forbedringsmiddel man typisk bruger til 

        Banen

banen fortsat

greens for at ændre vandbalancen, men vi 
bruger det i bunkers til at øge og fastholde 
fugten i længere tid.

Så drømmen om den perfekte bunker med 
det perfekte sand lever og forfølges skam 
af både greenkeeperstab og banekomite. 
Selv i en Dyrehave med 2000 hjorte.

Farmors hat
Nok om bunkers nok engang. ”Farmors 
hat ” mangler nu på 18. hul. Det har alle 
medlemmer, der har spillet banen bemær-
ket. ”Farmors hat” døde af alderdom 
sidste år. Døden blev måske fremskyndet 
lidt af, at den i de sidste år var angrebet 
af den svampesygdom, der følger med 
Minérmøllets larver. Vores store kastanjer 
langs banens nordside har alle nået deres 
tekniske levetid og vil forsvinde i løbet af 
de næste 10-20 år. Genplantning er ikke 
planlagt fra Skovens side idet ovennævnte 
sygdom, som har plaget mange kastan-
jetræer i landet stadig huserer og den er 
særlig slem ved unge træer.

Hvad skal vi så have plantet i stedet for? 
Eller skal vi overhovedet have et træ dér 
mere? Vores 18. hul er stadig et svært par 
3 hul på trods af tabet af ”Farmors hat”. 
Vi har ikke nogen fasttømret plan for 18. 
hul andet end at tage hullet op til revision 
såfremt det næste store træ går ud, det 
der står til venstre for spilretningen. Vi 
vil ikke forsøge at plante et solitærtræ i 
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nærheden af det gamle træ, da et yngre 
træ har væsentligt færre grene end f.eks. 
”Farmors hat” og vil derfor blive skudt i 
stykker af golfboldene. Alternativt kunne 
der etableres en lille remise med et soli-
tærtræ omkranset af ammetræer, der skal 
fungere som skudfang. Dyrehavens træ-
remiser står i 40-50 år før indhegningen 
tages ned igen. Er der nogen moderne 
mennesker, der kan leve med den tids-
horisont midt i spillelinjen? Banekomiteen 
afventer opmærksomt.

Farmors hat er blevet til brænde

Bestyrelsen  
gør opmærksom på:

Ingen hunDe på 
terrassen

Alle hunde bedes lænket til 
hundekrogene, 

der forefindes i kanten af 
restaurantområdet

De er så søde og dejlige, men .......



Danskere er glade for at have lejlighed til 
at tale engelsk, hvilket sikkert er grunden 
til, at vore to engelske medarbejdere al-
drig får lært dansk. Rygtet vil dog vide, 
at Richard (52) faktisk forstår en hel del 
dansk. Det bør han måske også, for han 
har til marts næste år været ansat i KGK i 
20 år. Det er helt sikkert rekord i en dansk 
golfklub, hvor udskiftningen blandt res-
tauratører er stor. Vi hævdede, at det var 
en rekord, da Richard kunne fejre 10 år i 
klubben, og det er altså snart 10 år siden!

Sidste år ankom lillebror Robert (48) for 
at give en hånd med. Gensidig tilfreds-
hed har medført, at Robert kom igen i år, 
denne gang med en fast ansættelse og et 
løfte om at komme igen næste år. Ligesom 
Richard er Robert uddannet inden for res-
taurations- og hotelmanagement og kan 
derfor vikariere i køkkenet, når Richard en 
meget sjælden gang holder ferie.

Brødrene voksede op i Huddersfield, West 
Yorkshire, hvilket ikke fornægter sig i deres 
sprog. Fodboldfans kender måske byens 
fodboldhold, Huddersfield Town F.C. For 
20 år siden mødte Richard danske Char-
lotte og endte derved som kok og restau-
rationschef i KGK. Datteren Hannah er nu 
16 og skal på efterskole på Langeland i det 
kommende skoleår. Hannah har ofte hjul-
pet sin far i klubben.

Efter nogle år i det sydlige England flyt-
tede Robert og familien i 2000 til Spanien, 
hvor han sammen med sin kone og 2 døtre 
driver en vingård med Bed & Breakfast 
nær den hvide by Ronda. Produktionen af 
druer og oliven sælges videre til et koop-
erativ. Gården har desuden heste og æsler 
til udlejning.

Hvis man skulle få lyst til at besøge Rob-
erts B & B, kan man få yderligere oplys-
ninger på fincalavinaspain.com
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Brødrene Medrek
Af Mari Anne Woll



Få din bolighandel  
ud af roughen
Kontakt Nybolig Martin Frost for en snak om dine muligheder.

Skal du købe eller sælge? Så er det ”En sag for Frost”

Nybolig Martin Frost
Virum Torv 4
2830 Virum
Tlf. 4583 1444

10665 annonce2 170x228mm.indd   1 25/01/10   9:38:29
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Turneringer

Royal Sponsor Opening Tournament 2016  
Lørdag 2. april
Sponsor: Royal Unibrew
Stableford - 96 deltagere

Vindere:
A-rækken
1. Christian Rosenstand 40 points
2. Martin Dew-Hattens 37 points
3. Hans Ole Voigt 36 points

B-rækken
1. Gregers Juul-Pedersen 36 points
2. Niels Hertel 34 points
3. Nikolaj Bryde Nielsen 34 points

Provinsklubbernes Jubilæumspokal 
Lørdag 30. april
Sponsor: Hans Just A/S
Best Ball parturnering – Stableford

1. Thomas Poulsen/Bjørn Eliasen 48 points
2. Steen Mogensen/Kristian V. Nielsen 44 
points
3. Bue Jacobsen/Anna Hansen 43 points

Sprinter Cup - Torsdag 5. maj
Sponsor: Kop og Kande, Jægersborg Allé 
40
Stableford – Åben

84 deltagere, heraf 32 fra andre klubber.

Vindere:
1. Jan Becker Hansen 38 points
2. Annette Nørrevig 38 points
3. Thomas Buch Jensen 37 points

Familie- og generationsturnering
Lørdag 7. maj
Foursome – Stableford - Åben

Vi håber mange flere juniorer kan lokke 
deres forældre eller bedsteforældre med 
ud næste år, for de der var ud og spille 

Jan Becker Hansen med Sprinter pokalen

fra venstre: Lillan Nielsen, Claus Bloch, Bjørn 
Eliasen, Thomas Poulsen, Kristian V. Nielsen 

og Steen Mogensen



havde en dejlig dag –og så var vejret 
tilmed strålende.

1. Birger og Peter Maack 42 points
2. Hans Ole og Henrik Voigt 36 points
3. Carsten og Sophus Stæhr 35 points

Introturnering - Søndag 8. maj
Sponsor: La Maison Sevino

Midtvejsturnering – Lørdag 4. juni
Sponsor: Rotunden
Texas Scramble
1. Chr. Rosenstand, Nina Busekist, E. 

Hostrup-Pedersen 36 points
2. Thomas Buch Jensen, Inge Christensen, 
Jette Bille 36 points
3. Anne Ibsen, Jette Vinter, Marianne Strø-
mann 34 points
Åben Herredag – fredag 10. juni
Sponsor: Nybolig, Martin Frost, Virum 
Torv
Stableford

Vindere:

A-rækken
1. Nikolaj S. Hansen 36 points
2. Dan Elhauge 36 points
3. Thomas Kruse 35 points

B-rækken
1. Øjvind Gosmer 38 points
2. Ole Morsing 36 points
3. Nils Winther 33 points

Ægteskabspokalen – lørdag 18. juni
Sponsor: Prima Meny, Jægersborg Allé 44
Greensome Stableford

1. Marianne Lacoppidan/J. Thor Jensen 40 
points

De lykkelige vindere - Marianne og Thor

fra venstre: Hans Ole og Henrik Voigt derefter 
Peter og Birger Maack

De glade vindere fra midtvejsturneringen.



Turneringer fortsat

2. Nils Winther/Mihoko Winther 38 points
3. Kirsten Lyngbye/Per V. Nielsen 36 points

Scratchpokalen
Anne Mette og Christian Rosenstand

”Drengene mod pigerne” 
lørdag 6. august
Ryder Cup hulspil

6 huller foursome, 
6 huller bestball og 
6 huller single

Matchen endte 20 - 20, 
hvorfor pokalen blev hos pigerne.

Taber-drengene måtte ned i bunkeren. Hold-
kaptajnen, Søren Moe, måtte derefter holde 

hyldesttale for pigerne

Pigerne med trofæet samt håneretten et helt år!
Fta venstre: Anne Hjorth, Lena Klos, Mihoko Winther, Anita Næsberg, Lise bang, Jette Vinther, 

Ina Agerbæk, Inge Udsen, Inger-Lise Gulmann, Ingelise Randow, 
Marianne Strømann(med pokalen), Lene henrichsen , Britta Hannibal Moe, 

Tuula Undahl, Inge Christensen, Birgitte Henrichsen og Lillan Nielsen



Copenhagen Best Ball – søndag 7. august
Hosted by Richard & Chat Board
Best Ball Stableford

Vindere (præmier til de 24 bedste par):

Ellingsgaard/Blom 46 points
Nielsen/Liljengreen 43 points
Mogensen/Jønck 43 points

Hovedstædernes Turnering – 
9.-10. juli i Stockholm

KGK’s hold, som bestod af Tuula Undall, 
Nikolai Becker Steffen, Christian Rosen-
stand og Claus Bloch Thomsen, blev nr 2, 
mens Stockholm vandt. Pokalen forbliver 
derfor i Sverige.

hans Christian ellingsgaard og Michael 
Blom blev de dygtige vindere af Copenha-
gen Best ball

FORTUN
L NTRYK

Fortun Lyntryk ApS · Ordrupvej 114 · 2920 Charlottenlund
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Tirsdagsklubbens Pink Cupmatch den 14. 
juni blev en succes. Der blev indsamlet 
over 40.000 kr. på én dag, og i løbet af de 
tre uger, hvor der blev solgt lodder, kom 
indsamlingsbeløbet op på 46.200 kr., som 
nu er på vej til Kræftens Bekæmpelse.

Udover selve matchen var der to store 
events på dagen: På 5. hul kunne del-
tagerne købe et drive, slået af Amanda 
Moltke-Leth og på inter-net-auktionen 
kunne alle KGK’s medlemmer byde på 
medlemsnummer 1-1. Sidstnævnte slut-
tede kl. 15.00 og prisen på nr. 1-1 kom 
op på 10.600 kr., der går ubeskåret til Pink 
Cup.

Også køb af Amanda’s drive blev en stor 
succes . Det kostede 100 kr. og det be-
nyttede 62 af damerne sig af. Amanda 
mødte frisk op i klubben kl. 8.30 og stod 
derefter over 4 timer på 5. tee, hvor hun 
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Alle gevinster stod fremme tirsdag den 21. 
juni, efter at Birgit Peitersen og Lotte Boje-
sen Fischer havde udtrukket de heldige vin-
dere sammen med Christian Tage Hansen. Til 
denne dag var han også udnævnt til ”notarius 
publicus”.

Pink Cup-indsamling gav 46.200 kr.
Stor opbakning til årets Pink Cup Turnering og lotteri
Af Annette Suhr

De glade vindere af Pink Cup 2016: Fra venstre: Ingelise Randow, Anette Nygaard, Anne Stryhn, 
Inge Udsen, Vibeke Leschly, Bodil Kock og Katja von Cotta-Schønberg.



slog omkring 100 drives ca. 250 meter ud 
ad fairway, så der blot var et overkom-
meligt slag ind til flaget. Foruden fordelen 
ved det lange drive, fik hver spiller lov til at 
beholde bolden, signeret af Amanda. For 
mange af Tirsdagsklubben medlemmer var 
det et glædeligt gensyn med en af klub-

bens elitespillere, der senere med succes 
blev professionel. I dag er hun også mor til 
lille Tobias på snart 1 år.

Også det amerikanske lotteri blev en suc-
ces. Foruden præmier fra Pink Cup havde 
mange af klubbens medlemmer doneret 
flotte præmier. Der var bl.a. opslagstavler 
fra Chat Board, salatbestik og de berømte 
gardister fra Kay Bojesen, Caps fra Golfino, 
biografbilletter fra Gentofte Kino, bade-
dragter fra Ravn Copenhagen, smykke fra 
Julie Skipper-Pedersen, strikhuer fra Lillan 
Nielsen, bøger fra Phaidon, Karmamejo-
plaid fra Maersk og greenfee-billetter fra 
KGK. I alt var der 50 præmier, og indtæg-
ten fra det amerikanske lotteri blev 16.000 
kr. Stor tak til alle, som bidrog.

I selve matchen deltog 81 af KGK’s kvin-
delige medlemmer. A-rækken blev vundet 
af Ingelise Randow med 40 p., Nr. 2 og 3 

blev Inge Udsen og Vibeke Leschly med 
38 p. B-rækken blev vundet af Anette 
Nygaard med 41 p., Nr. 2 Anne Stryhn 
med 40 p. og nr. 3 blev Bodil Kock med 
37 p.

9-rækken, der spillede en Mini Pink Cup 
match, blev vundet af Annette Fabrin med 
18 p. Nr. 2 blev Helle Nellemann med 15 
p.

I løbet af august bliver det afgjort om Inge-
lise Randow og Anette Nygaard går videre 
til landsfinalen på Barløseborg Golfklub på 
Fyn den 16. september.

Tirsdagsklubben vil gerne takke alle, der 
hjalp til i kulisserne: Christian Tage og hans 
team, Ina for hjælp med scorekort, Lillan 
for salg af lodder, Greenkeeperne og Rich-
ard, der også sponsorerede kaffe og kage 
til frokosten, og hans team.

Vi håber at kunne gentage succesen i 
2018.

Ulla Allerup, Eva Bramsnæs, Amanda Moltke-
Leth, Ingelise Randow og Jelva Shermer på 5. 
tee, hvorfra Amanda slog de mange drives.

Restauranten var pyntet op med pink balloner 
og servietter. Og de mange pink- og lyserøde 
striktrøjer og polo‘er supplerede udsmyknin-
gen flot til den efterfølgende frokost. Menuen 
var – selvfølgelig - laks



Adskillige af vore medlemmer har gennem 
tiderne gjort sig bemærket under Fanø-
ugen, og også i år blev 3 af de historiske 
pokaler vundet af KGK medlemmer.

Katja Bremer vandt Fannikpokalen for 
4. gang (1986, 1996, 2007, 2016) og 
dermed strækker hendes sejre sig over 4 
årtier!

Birgitte Henrichsen vandt 2 turneringer: 
P.O. Lassens Cup, 18 hullers slagspilsturn-
ering, hvor hun gik i netto 65 samt en 
fourball/ best ball med en lokal makker 
med hvem hun lavede 47 point. 

Hans Victor vandt International Golf 
Championship Fanø pokalen med det 
flotte tilnavn, Danmarks ældste internatio-
nale golfpokal.

KGK er godt nok Danmarks og Nordens 
ældste golfklub, men vores nuværende 
18-hullers bane blev først etableret i 1928, 
så Fanø Golf links bane fra 1901 har æren 
af at være Danmarks ældste stadigt eksis-
terende bane. KGK har lige fra begyn-
delsen haft tætte relationer til Fanø, dels er 
en del nuværende KGK medlemmer efter-
kommere af Direktør Olaf Lassen, der var 
med til at anlægge det første golfhul på 
Fanø i 1901, dels har mange af vore med-
lemmer sommerhus på Fanø og er derfor 
også medlemmer dér. Endelig havde vores 
tidligere pro ”Neser” (Henry Aafeldt) gen-
nem 48 år (1951-98) sommerjob som 
træner derovre i sommermånederne.

20

Vi fik desværre ikke et foto af 
Birgitte Henrichsen, men her ses et 
billede af den meget smukke pokal

Medlemmerne fører sig frem på Fanø
Af  Mari Anne Woll

Fanø pokalen



pede om en pokal udsat af von Kapff. Po-
kalen blev vundet af fru Agnes von Kapff, 
der drog hjem til Bremen med trofæet. Her 
befandt pokalen sig de næste 100 år og 
overlevede således 2 verdenskrige. Ved Fru 
Agnes’ død i 1933 blev pokalen overgivet 
til golfklubben Bremer Golf Club zur Vahr, 
som har passet godt på den lige siden. I 
1989 blev pokalen tilfældigvis opdaget i et 
vitrineskab i Bremer Golf Club af artiklens 
forfatter, og efter en del forhandlinger og 
brevvekslinger besluttede den tyske klub, 
at pokalen skulle bringes tilbage til Fanø 
på 100-års dagen.

Dette trofæ har en spændende histo-
rie, som beskrives af Lennart Feddersen i 
”Fanø Golf Links 100 år” (red. Nils Jæger), 
udgivet ved banens 100 års jubilæum i 
2001. Vi bringer et kort rids:
20. april 1900 gjorde vinhandlersøn og 
officer André L. von Kapff fra Bremen et 
ophold på Fanø på vej hjem fra en golffe-
rie i Skotland. Han medbragte derfor sit 
golfudstyr, som vakte almindelig undren 
på øen. Dette ophold blev alligevel begyn-
delsen til Fanø Golf Links. I 1901 blev de 
første huller anlagt og allerede samme år 
blev den første internationale golfturner-
ing i Danmark spillet på Fanø. Man kæm-

Katja Bremer og Hans Victor med deres flotte pokaler



       

”Nye” Golfregler pr. 1. januar 2016?
Af Povl Bayer Knudsen
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Ja, helt nye er golfreglerne nu ikke, men 
som bekendt bliver de 34 Regler løbende 
vurderet af regeleksperterne fra R&A fra 
St. Andrews og USGA fra USA, og deres 
konklusioner kommer hvert fjerde år i 
form af en ny regelbog.

Vi andre vurderer også løbende de for-
skellige regler, men det er mere i et forsøg 
på at forstå, hvad de ”kloge” eksperter 
har ment med deres til tider lidt knudrede 
udtryksform.

Heldigvis er der ikke tale om 34 nye regler, 
men alligevel er der god grund til at stifte 
nærmere bekendtskab med de ændringer 
eller justeringer, der er med i den nye bog.

Allerede på omslaget er der sket en mar-
kant ændring – silhuetten på forsiden 
tyder på, at der er tale om en feminin og 
ikke en maskulin golfspiller. Er der sket 
noget med de skotske traditioner?

De tekstmæssige nyhederne kan opde-
les i sproglige justeringer og i ændrede 
bestemmelser. Som anført på side 10-11 
er der tale om 7 væsentlige ændringer.

Sproglige justeringer.
Tre regler er blevet justeret rent sprogligt 
– og faktisk til det bedre.

Den første justering omfatter Regel 3-3, 
dvs. hvad skal man gøre, hvis man i slag-
spil er i tvivl om fremgangsmåden som 
f.eks., om man må tage en lempelse uden 
straf, eller om bolden skal spilles som den 

ligger. Der er ingen principielle ændringer 
til fremgangsmåden eller den senere afgø-
relse, men forklaringen er blevet lidt mere 
mundret.

Den næste justering vedrører Regel 25-2 
– ”Bold fæstnet i eget nedslagmærke”, 
hvor der er tilføjet tre nye noter, hvor 
det i Note 1 forklares, hvornår en bold 
er fæstnet i sit nedslagsmærke. I Note 2 
oplyses, at et ”tætklippet område” også 
kan omfatte de stier på banen, der er 
klippet til fairwayhøjde. Den tredje note 
er en lille reminder til Turneringskomiteen 
om, at den kan indføre en Lokal Regel om 
yderligere lempelse for bold fæstnet i eget 
nedslagsmærke ud over de ”tætklippede 
områder”.

Sidste sproglige justering er ”Bold spil-
let fra sted i vandhazard” – Regel 26-2. 
Hvilke muligheder har spilleren, når han 
efter et eller flere slag fortsat befinder sig 
i vandhazarden – kan bolden håndbæres 
ud af hazarden? Svaret er ja – skærings-
punktet fra det slag, hvor spilleren slog 
i vandhazarden, gælder fortsat, ligesom 
man også må gå tilbage til det sted, hvor-
fra man slog sit sidste slag, inden man slog 
i hazarden. Naturligvis med tillæg af et 
passende antal straffelag, og den forkla-
ring er blevet mere tydelig.

Forkert score på et hul – Regel 6-6d.
Som bekendt er en slagspiller ansvarlig for 
at føre regnskab med sin score på hvert 
hul, og med sin og markørens underskrift 
på kortet står han inde for, at oplysninger-



ne er korrekte. Hvis den anførte score på 
noget hul er lavere end den faktiske score, 
er spilleren diskvalificeret, jf. Regel 6-6d.

Men her er der indført en undtagelse, 
som sandsynligvis vil skabe en del diskus-
sion og måske misforståelser. Undtagelsen 
betyder, at hvis slagspilleren indleverer en 
score, der på noget hul er lavere end den 
faktiske score, og det skyldes, at han ikke 
fik medregnet et eller flere straffeslag, 
som han, inden han indleverede scorekor-
tet, ikke vidste, han havde pådraget sig, 
bliver han ikke diskvalificeret. I stedet for 
pådrager slagspilleren sig i denne situation 
den pågældende straf (1 eller 2 straf-
feslag) samt yderligere to straffeslag for 
hvert hul, hvor slagspilleren har begået 
brud på Regel 6-6d. Denne udtagelse vil 
formentlig give anledning til en del diskus-
sion, da en myndig Turneringsledelse vil 
henlede slagspillerens opmærksomhed på 
Regel 6-1, som kort og godt fastslår, at 
”spilleren og hans caddie er ansvarlige for 
at kende reglerne”.

Forankring af køllen – Regel 14-1b.
En ny regel er tilføjet for at forbyde for-
ankring af køllen, både ”direkte” og ved 

at anvende et ”forankringspunkt” under 
udførelsen af et slag. Bemærk der tales 
om ”køllen”, dvs. reglen omfatter ikke 
kun putteren, men alle de 14 ”venner” vi 
har med i baggen. Reglen indeholder to 
noter, som giver en nærmere beskrivelse 
af, hvad vi skal forstå ved ”direkte” og 
”forankringspunkt”.

Køllen er forankret ”direkte”, når spilleren 
bevidst holder køllen eller en hånd, der 
holder køllen, i kontakt med nogen del 
af sin krop med den undtagelse, at spil-
leren må holde køllen eller en hånd, der 
holder køllen, mod den anden hånd eller 
underarm.

”Forankringspunkt” forekommer, hvis 
spilleren bevidst holder en underarm med 
nogen del af sin krop for af gøre sin hånd, 
der holder køllen, til et stabilt punkt, hvor-
om den anden hånd kan svinge.

Man kan finde en mere udførlig beskrivel-
se med illustrationer af disse to begreber 
på R&A´s hjemmeside: www.randa.org/
RulesEquipment/Rules/Anchoring.

Kunstige hjælpemidler mm. – Regel 14-3.
Bestemmelserne i reglen om anvendelse af 
kunstige hjælpemidler, usædvanligt udstyr 
eller unormal brug af sit udstyr er ikke 
ændret, men straffen for første brud på 
denne regel er formildet. Den tidligere 
straf om diskvalifikation er blevet modi-
ficeret til tab af hul i hulspil og to straf-
feslag i slagspil ved første brud på reglen. 
Ved efterfølgende overtrædelse af reglen 
bliver spilleren diskvalificeret.

Bold i hvile flyttet af spiller, partner, cad-
die eller udstyr – Regel 18-2.
Den tidligere Regel 18-2b om en bold, der 
flytter sig efter adresseringen, er fjernet 
og udgået. Dvs. nu har vi kun Regel 18-2, 



hvilket betyder, at hvis spilleren, partne-
ren, caddien eller udstyr forårsager, at bol-
den flytter sig, så pådrager spilleren sig et 
straffeslag, medmindre det er tilladt ifølge 
reglerne. Det er uden betydning, om spil-
leren har adresseret bolden eller ikke, men 
derimod om spilleren er skyld i boldens 
flytning. Og er det spillerens skyld, skal 
bolden genplaceres – med ét straffeslag.

Apparater og andet udstyr – Tillæg IV.
Som noget nyt er Tillæg IV også blevet 
oversat og medtaget i den danske udga-
ve af Golfreglerne. Derfor kan tillægget 
måske have nyhedens interesse for de 
golfspillere, der ikke tidligere har set den 
engelske udgave. Tillægget giver en uddy-
bende beskrivelse af, hvad der gælder for 
en lovlig tee, samt tilsvarende hvilke krav 
eller begrænsninger der stilles til handsker, 
sko og beklædning.

Sidste afsnit i tillægget omfatter afstands-
målere, som kan være tilladt, hvis Turne-
ringskomiteen har indført en Lokal Regel, 
der tillader brugen af en afstandsmåler. 

regler fortsat

Apparatet må kun anvendes til at måle 
afstande, men som noget nyt er apparatet 
ikke forbudt at anvende, selvom det har 
andre funktioner, som ikke er tilladte. Dis-
se funktioner må naturligvis ikke benyttes, 
og sker det, vil det være en overtrædelse 
af Regel 14-3, og spilleren vil ifalde den 
deraf følgende straf.

Nyhed om handicapregulering.
Handicapsystemet bliver også justeret 
hvert fjerde år, og her er der indført en ny 
bestemmelse om regulering af handicap, 
som sikkert kan interessere mange. Mulig-
heden for at blive reguleret ved 9-hullers 
runder er blevet udvidet. Fra 2016 kan 
man blive reguleret ved spil af 9 huller 
helt ned til 11,5. For at komme længere 
ned skal man fortsat spille en runde på 18 
huller.

Endvidere er antallet af EDS runder blevet 
forøget fra to til tre runder om ugen. Dvs. 
fremover er der gode muligheder for at 
den enkelte spiller kan holde sig á jour 
med et korrekt handicap.

DIREKTE FORANKRING

5

Køllen er forankret ”direkte”, når spilleren bevidst holder køllen 
eller en hånd, der holder køllen, i kontakt med nogen del af sin
krop med den undtagelse, at spilleren må holde køllen eller en 
hånd, der holder køllen, mod den anden hånd eller underarm.

OvertrædelserTilladt iflg. 14-1b



FORMANDEN
HAR ORDET
Hans Victor

ET GODT FUNDAMENT 
Ferien giver for mig tid til refleksioner. Også refleksio-
ner om KGK. En af mine tanker har været, om funda-
mentet i klubben kan holde til den stærke udvikling der
er gennemført de sidste par år. Både på banen og i
klubhusområdet.
En del af fundamentet for en god klub er at beslutningerne
baseres på et bredt flertal. Det er lykkedes. I min formands-
tid drejer det sig primært om banegenopretningen, fi-
nansieringen ved at øge antallet af aktive betalende
medlemmer til 1125 og endelig godkendelsen af byggeriet
omkring klubhusområdet. Over 90 % har hver gang stemt
ja til bestyrelsens forslag. En af forklaringerne til denne
brede opbakning er at planerne blev udviklet i dialog med
medlemmerne og forankret i arbejdsgrupper. 
En anden og måske dybere del af KGK fundamentet ligger
for mig i ”KGKs værdier og visioner”. De er ophængt i hal-
len. Til højre for indgangsdøren til restauranten. Udviklet
i den forrige formands periode. Til stadig inspiration for
mig. Der er seks kategorier: Medlemmer, Personale og Ad-
ministration, Banen, Restaurant og Køkken, Klubhus og
endelig Sporten. I det følgende har jeg udvalgt at kommen-
tere på tre af kategorierne.

PERSONALE OG ADMINISTRATION
Vi har orden i økonomien og personalet ser ud til at trives.
Trivsel målt ved personale-gennemtræk og sygefravær.
Men alting ældes – også arbejdsgange. For at skabe bedre
arbejdsforhold for administrationen, og samtidigt øge den
service medlemmerne efterspørger, er der med års mel-
lemrum brug for et administrativt serviceeftersyn. Tiden er
nu inde til et sådant serviceeftersyn. Til glæde for medlem-
merne.  Men også til glæde for medarbejderne.

BANEN
Plads på banen. Det er vist medlemmernes
nummer ét. Efter tidsbestillingen blev ind-
ført har vi stadigvæk god plads på banen. At
banen samtidigt er i en storartet tilstand, tak-
ker vi Martin og greenkeeperne for. De har
udviklet succesrige arbejdsgange for plejen,
og disse bliver nu nedfældet for eftertiden.
Vi fortsætter med ekstern rådgivning fra
vores engelske banearkitekt Tom MacKen-
zie og vores engelske græsekspert David
Stansfield. 

SPORTEN
Vi har dygtige og velorganiserede proer, og
de nye 2010 prokontrakter ser ud til at virke
efter hensigten. Klas er blevet mere invol-
veret i klublivet, og på træningssiden ikke
kun i træningen for eliten og medlemmerne,
men også for vores regional-, senior- og ve-
teranhold. 
Talenterne begynder nu at dukke op. Ud-
viklet fra grunden. Takket være vores junior-
komite´s store og vedvarende fornemme
indsats, og ikke mindst vores succesrige ju-
niortræner Nils Rørbæk. Som noget nyt vil
bestyrelsen og de involverede parter i det
kommende efterår udvikle en samlet plan
for ”Sporten i KGK”. 

FUNDAMENTET FOR KGK
Fundamentet for KGK ser ud til at være i
orden. Det er min konklusion. Så vi kan
glæde os til resten af 2010 sæsonen, og til
flere gode oplevelser i vores unikke klub. 

Hans Victor
Formand for KGK
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AFSLUTNINGSTURNERINGEN, 
Afslutningsturneringen i henholdsvis A-og B-rækken
blev igen i år afviklet på samme dag.
Der var kun 9 huller til rådighed og turneringsledelsen
havde gjort sig tanker om, hvorvidt man skulle flette, når
A-rækken ”turnede” eller lade dem holde en kort pause,
mens de sidste hold i B-rækken gik ud. 
Vejrguderne blandede sig dog på dagen og hjalp turne-
ringsledelsen med at træffe en beslutning, som 99% af
deltagerne modtog med stor glæde: regn, storm og
Eremitagen er en hidsig blanding, derfor besluttede man
at skære årets sidste turnering ned til 9 huller. Dette
afstedkom kun en enkelt indvending, men 2 timer senere
efter 9 meget våde huller var selv Marianne Strømann til-
freds med at kunne gå indenfor i varmen.

A-RÆKKEN BLEV VUNDET AF 
Andreas Bundesen (17 points)
Tæt fulgt af 
Erik Fabrin (16 points) 
Povl Bayer Knudsen (16 points).

DET SPORTSLIGE
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Afslutningsturnering 3. oktober 2009

Preben, Victoria, Erik og Andreas
Afslutningsturneringen 2009.

B-RÆKKEN BLEV VUNDET AF 
Victoria Høst, junior (16 points) 
Preben Henningsen (15 points)
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Klubliv – kort siden sidst
Af Mari Anne Woll

December 2015

6.12. afholdt klubben sin Fødselsdagstur-
nering og det traditionelle andespil. 25 
deltog i 9-hullers Stableford, som Peter 
Mogensen vandt med 16 points. En hel 
del flere var med til at hygge sig med 
æbleskiver og gløgg, derefter andespil om 
10 ænder, for så at slutte af med andesteg 
med det hele og ris á la mande. Peter Ben-
nike var igen igen opråber.

Februar

24.2. var der rejsegilde på greenkeeper-
gården. Helt traditionelt blev der serveret 
røde pølser og øl.

April

12.4. blev årets ordinære generalforsam-
ling afholdt på Trongårdsskolen. 80 med-
lemmer deltog i et meget fredeligt møde, 
hvor formanden Hans Ole Voigt fremlag-
de bestyrelsens beretning samt regnskab 

og budget. Ved bestyrelsesvalget blev Ina 
Agerbæk, Lars Obel og Birgit Peitersen 
genvalgt. Det officielle referat kan læses 
på nedenstående link:

Generalforsamlinghttp://www.kgkgolf.
dk/medlemmer/wp-content/uploads/
Referat-generalforsamling-2016-under-
skrevet.pdf

Maj

18.5. blev medlemmerne klogere på golf-
reglerne, da Brian Oswald fra Oswald 
Academy på underholdende og kyndig 
vis gennemgik bl.a. ændringerne. Sponsor 
var Audiovox Hørecenter.

Juni

18.6. indbød restauranten til spansk aften 
med spansk buffet og flamenco dansere.

Brian Oswald underholder



27.6.-1.7. deltog 65 juniorer, heraf 8 
udefra, i årets Juniorsommerlejr. Buster 
på 10 år, der ellers mest er til fodbold, 

blev helt bidt af golfen. Hjemme forlangte 
han straks et nyt sæt køller og ville slet 
ikke hjem igen, når forældrene troppede 
op for at hente ham. Årets vinder af den 

eftertragtede vandrepræmie ”Den gyldne 
Putter” blev Oscar Sølver.

August

10.8. var der Beatles aften med auktion 
og grill. Næsten 50 medlemmer blev godt 
underholdt af musikeren Per Wium, der 
delte ud af sin store viden om the Beat-

les med mange anekdoter og eksempler 
fra deres store produktion. Flere benyt-
tede også muligheden for at købe 2 af 
Per Wiums bøger til favørpris. Forinden 
informerede aftenens sponsor Memira 
Øjenklinik om deres øjenoperationer. Dels 
laser-operation for de yngre medlemmer 
under 40 samt linse-udskiftning for de 
lidt ældre over 50. Direktør Christian Tage 
kunne bekræfte, at laser-operationen var 
helt smertefri og havde gjort hans syn helt 
perfekt. Efter foredraget var der auktion 
på en plakat fra Beatles-koncerten i KB-
hallen i 1964. Auktionarius Christian Tage 
fik budt sig selv i vejret, men fik sidste bud 
på 1800 kr, som går til støtte af klubbens 
unge talenter. Plakaten var skænket af 
Poul Eriksen (tidligere ”Grøften”). Afte-
nen sluttede med grill- og salat buffet. 

Buster - ny golfentusiast

Sølver - vinder af den gyldne putter

Per wium (til højre) underholdt om beatles
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Junior-siderne
af Marc MolinKære læser

I dette skriv, vil vi forklare vores tanker bag, og opsætningen for vores juniorprogram. Vi vil 
forklarer, hvorfor vi sætter træningen sammen som vi gør, og hvilke ting der er afgørende 
for at udvikle vores juniorer i den rigtige retning.

Konceptet
Vi har udviklet eget undervisningskoncept, hvor vi har delt undervisningen ind i de 
forskellige områder der ses i illustrationen. Det er de samme områder de små juniorer 
arbejder med, som elitespillerne også arbejder med, blot på forskellige niveauer.
Når en junior bliver ældre og dygtigere vil det derfor ikke være noget helt nyt og fremmed 
han/hun skal lære. Det bliver blot på et højere niveau.

I illustrationen ovenfor vil vi vise, hvordan en juniors udvikling udgøres af to ting. 
"Træningssession med træner" og "selvtræning". Under "træningssession med træner" får 
junioren "nøglen der åbner døren til succes". For at kunne åbne døren med nøglen og gå 
igennem, kræver en masse selvtræning.
Når vi ser en golfspiller, så ser vi et "potentiale". Den spiller kommer ud for nogle 
"distractions" (forstyrrelser). Hvordan spilleren reagerer på de distractions, afgører 
hvilken "performance" (resultat) han/hun vil ende op med.

"Potential" har vi delt op i 3 områder: teknik, skills (værktøjskasse) & fysik.
"Distractions" har vi delt op i 3 områder: mindset, poor shot triangle & game 
management.
"Performance" har vi delt op i 3 områder: rangliste, status & trackman.

Hver træningssession med træner indeholder én eller flere i disse områder, der enten skal 
forøge spillerens potentiale, eller sænke spillerens forstyrrelser.

Vi har udviklet en samling af forskellige test, hvor vi og spilleren selv kan måle udviklingen 
og processen, for hele tiden at vide om han/hun bevæger sig i den rigtige retning.



Udviklingsvinduer
Vi tilrettelægger undervisningen ud fra juniorens alder. Det betyder at der er nogle områder 
junioren ikke er klar til at modtage indlæring indenfor, og der er andre områder hvor junioren er helt 
klar.
Derfor har vi delt vores undervisning ind i ”lag”. Det nederste lag (de yngste juniorer på 6-8 år) 
indeholder balance, motorik o.l.
Når juniorerne bliver ældre og befinder sig på et højere lag indeholder undervisningen flere dele af 
”Konceptet”, såsom mindset, course management o.l.

Det er altafgørende for junioren at han/hun har de forskellige elementer med sig fra de lavere lag, i 
forhold til at få det optimale ud af de øverste lag.

Vores træningssessioner med juniorerne er sat op på en sådan måde, at de får opbygget en så 
stor "værktøjskasse" som muligt, til når de er ude på banen. 
Der er 2 måder at træne på, når vi er på træningsfaciliteterne: Bloktræning & random-træning.

- Bloktræning er hvor man slår det samme slag mange gange i træk. Det vil sige den samme 
opgave ved hvert slag. Denne metode benytter vi i meget kort tid i tilfælde af at juniorerne skal 
justere en ting i sin opstilling eller sving.

- Random træning er hvor man hele tiden skifter udfordringer. Det kan være højde på slaget, 
længde på slaget, boldkurve, hvor meget spin der er i slaget osv. Når junioreren benytter denne 
metode, udbygger de hele tiden deres "værktøjskasse" til banen.

Den sætning vi oftest hører er: "jeg kan sagtens på rangen, men ikke på banen"

Lad mig forklare, hvorfor dette er tilfældet, ved hjælp af 
følgende eksempel:
Tænk på en Tiger der lever i en Zoo. Den har de samme 
faste rutiner. Den ved den får mad og drikke.

-Den mislykkes MEGET sjældent da alt bliver serveret for 
den
-Den prøver ikke noget udenfor de faste rutiner
-Mængden af udfordringer er meget lav
-Fighter instinkt forbliver lavt
-"Værktøjskassen" forbliver lille
-Ikke udsat for nye udfordringer
"BLOKTRÆNING"



Lad os istedet se på en Tiger der lever i junglen. Der er 
aldrig to dage der er ens. Den ved ikke hvornår den får 
noget at spise næste, og er nødt til selv at finde en løsning 
på dette.

-Den kommer ofte ud for at mislykkes
-Den skal konstant søge efter løsninger
-Den oplever hele tiden nye udfordringer
-Den skal hele tiden tilegne sig nye færdigheder
-Fighter instinktet bliver meget stærkt
-"Værktøjskassen" bliver enormt stor
"RANDOM TRÆNING"

Spørgsmålet er nu:

Hvad ville der ske, hvis vi tog Zoo-tigeren og satte den ud i junglen?

Svaret er klart: Zoo-tigeren ville ikke kunne klare det. Ikke fordi den var anderledes end 
Jungel-tigeren, men fordi den havde levet i et helt andet miljø hele sit liv

Key points

De var begge tigre, det vil sige de 
havde samme værktøjer til at starte 

med.
Deres evne til at lære og 

"værktøjskassen" de udviklede 
havde INTET at gøre med deres 
udgangspunkt, men ALT at gøre 

med måden de blev trænet/
udfordret på.

Oversat til golfens verden, hvis vi på rangen træner som Zoo-tigeren lever (blok-træning), 
så vil vi ikke kunne opnå et optimalt resultat på banen (junglen).

Derfor er 80-90% af juniortræningen bygget op som random-træning (livet i junglen).

På den måde vil vores juniorer have de bedste muligheder for et optimalt resultat på 
banen.

Random-træning vil uden tvivl optimere juniorens resultat på banen, men det er også 
tydeligt at Random-træning giver mange flere og større udfordringer i træningssituationen. 
Junioren vil mislykkes væsentlig flere gange i træningssituationen, da han/hun hele tiden 
bliver stillet overfor nye udfordringer.

Hvordan får vi juniorerne til at foretrække den meget mere udfordrende træningsform? Vi 
går meget op i, hvilke ord vi bruger når vi giver junioren feedback. Vi giver ALTID feedback 
på indsatsen, IKKE på resultatet. Selvom junioren har opnået et fantastisk resultat på 



banen, vil vores feedback dreje sig om deres process/indsats. Lad mig illustrere følgende 
eksempel, hvilken enorm betydning en sætning kan have for junioren.

To grupper á 50 unge, bliver sat til at løse den samme matematiktest. Testen er en meget 
nem test, så samtlige elever i begge grupper får topresultat. Grupperne får to forskellige 
sætninger som feedback:

             "I må godt nok være kloge"                  "I må godt nok have arbejde hårdt"

Den ene gruppe blev rost med henblik på deres resultat, og hvor kloge de var. Den anden 
gruppe blev rost for deres hårde arbejde og flotte indsats.
Begge grupper får dernæst spørgsmålet om de ønsker en til nem test, eller om de ønsker 
en sværere test med ekstra udfordringer.
70% af den gruppe, der blev rost for at være kloge, valgte en til nem test.
92% af den gruppe, der blev rost for deres indsats, valgte at få en sværere test med ekstra 
udfordringer.

           "I må godt nok være kloge"                  "I må godt nok have arbejde hårdt"



Uden at grupperne var klar over det, fik de begge en test der var sværere og med ekstra 
udfordringer. Forskellen på måden de to grupper reagerede på den samme svære test var 
tydelig.

"I må godt nok være kloge"                  "I må godt nok have arbejde hårdt"

- blev frustreret                                        - nød den udfordringerne
- gav op meget hurtigt                             - kæmpede hårdt
                                                                  - kæmpede til de var færdige

Lad os kort sammenligne de to gruppers forløb i dette meget vigtige eksempel:

"I må godt nok være kloge"                  "I må godt nok have arbejde hårdt"

- topresultat i første test.                           - topresultat i første test
- rost for at være kloge.                             - rost for arbejdsindsats
- Fokus= hvordan de fremstod.                 - fokus = processen/indsats
- Valgte en til nem test.                              - valgte at få en sværere test
- Undgik at løbe en risiko.                         - når det blev svært & hårdt:
- Undgik nye udfordringer.                                     - gav de ikke op
- Når det blev svært & hårdt,                                 - viste vilje og kampgejst
   gav de op/blev frustreret.                                     - nød udfordringerne

Husk på dette: de to grupper blev udsat for de præcis samme udfordringer. Det var den 
måde de fik deres feedback, der gjorde den store forskel!

Lad mig opsummere alt ovenstående. Vores juniorprogram er et udviklingsprogram, der 
strækker sig over 10-12 år. Vi sørger for at junioren får de nødvendige motoriske, 
balancemæssige, fysiske færdigheder. Det er ALTAFGØRENDE at junioren hele tiden 
bliver med at udvikle disse, uanset handicap og alder.
Alt dette trænes og udvikles gennem forskellige konkurrencer, øvelser, games o.l. som 
hver indeholder elementer, der er nødvendige for et optimalt resultat på banen.

Da det jo er golf, vi spiller er der også en del teknisk træning. Dette forsøges i størst 
mulige omfang at blive indøvet ved RANDOM-træning. Vi bliver nødt til at træne og udvikle 
os i det miljø vi skal spille i på banen! Gør vi ikke det, kan vi ikke forvente at nå vores 
drømme på banen.

Vi håber dette skriv, har givet jer en god forståelse for, hvordan vi arbejder med at udvikle 
vores juniorer.
Vi håber også at det har givet jer inspiration og inputs til jeres egen træning.



Oscar og Niels i fuld fokus Peter Maack i gang med ”Planken”, som er 
en meget krævende øvelse

Junior trænings billeder 

Axel og Emil - startlektioner i armstrækninger Marie i fuld koncentration

Start på golf-forhindringsbanen



Proshoppen tilbyder:
Efteråret nærmer sig KGK, hvorfor vi vil gøre 
opmærksom på vores lækre trøjer fra bl.a. 
Peter Scott & Footjoy, der kan holde dig 
varm i kulden 

 
Udover det får vi igen i år de populære 
Lambswool windbreakers fra Footjoy til 1199,- 
i navy, grå og som en nyhed også i sort.
 
Af andre nyheder kan det nævnes at vi får 
Footjoy regntøj til damer i flot navy til 1649,- 
for jakke og 1099,- for bukser. Ved køb af fuldt 
sæt, medfølger der en gratis baselayer, der 
sørger for at du holder den rette kropstempe-
ratur. 

 

TM

*BETINGELSER - Når du køber en FJ Regnjakke eller et Hydrolite regnsæt, modtager du en 
FJ Base Layer gratis (Men´s Base Layer Mock Sort/Hvid eller Women´s Base Layer Moch Hvid) 

til en værdi af 449 DKK. Kampagnen gælder så længe lager haves.

FJ BaSE LayER
Få EN

NåR Du KØBER EN FJ REGNJaKKE*

GRaTIS

Gratis
FJ Base Layer 

Værdi 449,-

Christian i Footjoy Chill-out til 749,- 
(fås også i mørkeblå og sort).

Klas i Peter Scott lambswool til 1099,- 
(fås også i bordeaux og meleret blå). 



Vi har stadig PROV1’ere til en fordelagtig pris. Køb 3 dusin og få et dusin gratis. 
Vi har både PROV1 og PROV1X på lager. 

 

Vi holder det årlige juleudsalg i shoppen fra 
torsdag d. 1.december til og med lørdag den 3.december

 Så kan du uden tvivl kan finde julegaverne til familie og venner. Vi holder åbent 
 torsdag & fredag fra 09:00-15:00, samt lørdag fra 10:00-14:00. 
 Vi byder på småkager og julehygge alle dagene, men lørdag byder vi også på 
 æbleskiver og gløgg. Der er dog gode tilbud på de fleste varer alle dage. 



Klubmesterskaberne 2016
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Klubmesterskaberne er overstået for i år 
og det gav mange spændende nye klub-
mestre.

Ser vi bort fra ungdomsafdekingen har vi i 
år haft 2 rækker flere at blive klubmester i.

DGU havde til i år besluttet at oprette en 
ny række: 
Superveteran (70 år),
 der både skulle tælle en dame- og en 
herrerække

Nu gik dt ikke helt som forventet, da der 
især blandt damerne var en meget beske-
den tilmelding.

Det betød desværre at Damesenior og 
Damesuperveteran ikke blev gennemført i 
år, men måske næste år.

Klubmestre 2016:

Damer:
Vinder: Katrine Roepsdorff
Runner up: Anna Eriksen

Herrer:
Vinder: Sylvester Bizarro
Runner up: Andreas Thanning

Herresenior
Vinder: Søren Brøndholdt
Runner-up: Birger Maack

Dame veteran:
Vinder: Mari Anne Woll
Runner up: Mette Toftegaard

Herre veteran:
Vinder: Jens Tarp
Runner up: Henrik V. Nielsen (Bølle)

Superveteran herrer
Vinder: Søren Hartmann
Runner up: Hans Just

Særlig klubmesterrekord

Søren Hartmann er dermed den første i 
klubbens historie der er blevet klubmester 
i 5 forskellige rækker

Junior: 1954-55
Herrer: 1962, 1972 og 1984
Senior: 1994-2006 (13 gange i træk)
Veteran: 2011 og 2013
Superveteran: 2016

I alt er Søren Hartmann blevet klubmester
21 gange ........... indtil videre

STORT TILLYKKE



Søren Hartmann -  klubmester for 21. gang. 
Billedet er taget før 1. runde i en stor international turnering i Frankrig i september 2016



Åbningstider:

Marts - oktober
Man-tor  7.30 - 17.30
fredag   7.30 - 16.30
Lør-søn  7.30 - 15.00

November
Man-fre  9.00 - 15.00
Lør-søn  Hold øje med nyhedsbrev

1. december til 1. marts
man-fre  9.00 - 15.00
Weekend  lukket

Direktør 
Christian Tage Nyvang Hansen  
    cth@kgkgolf.dk

Sekretær 
Eva Lindhardt      kgk@kgkgolf.dk

Restaurant
Direkte tlf. 3948 4003 skal benyttes ved 
henvendelse til restauranten

Restauratør:  
Richard Medrek 
restaurant@kgkgolf.dk  - 2832 2643

Åbningstider
Mandag til torsdag
Hverdage  11.00 til 16.00

Fre, lør, søn og helligdage
Hele året  11.00 til 18.00

Køkkenet lukker ½ time før restauranten.

Driving range

Åben fra solopgang til 45 min. før sol-
nedgang
Husk at respektere boldopsamling.
Greenfee og regler for gæstespil 2016
Gæster skal som alle andre bestille tid til 
spil via golf.dk eller henvendelse til kon-
toret. Tiden skal bekræftes i klubhuset 
inden spil, så scorekort med navn kan 
printes og bringes med på banen. Score-
kortet er beviset for gyldig adgang til at 
benytte banen og skal forevises på for-
langende, hvis der kommer banekontrol.

Handicapbegrænsningen for gæster, der 
ikke spiller med et KGK medlem, er 31,8 
alle ugens dage. 

Gæster kan spille alle ugens dage, dog er 
onsdage fra kl. 13.00 kun for klubbens 
medlemmer.
Members day – et medlem kan med-
bringe 3 gæster til reduceret greenfee.

KGK´s hverdagsmedlemmer med et 
F-mærket DGU-kort kan, imod betaling 
af fuld greenfee, spille i weekends og på 
helligdage.

Gæster i følge med KGK´er
Et KGK-medlem kan tage 3 gæster 
med i sin bold til gæste greenfee. 
Gæster, der spiller med et KGK medlem, 
skal have registreret handicap og god-
kendt banetilladelse. 

Sekretariat/kontor
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Betaling af greenfee
Greenfee betales i receptionen på kon-
toret i dennes åbningstid. For gæster 
der går på banen inden kontoret åbner 
gælder, at de betaler på kontoret umid-
delbart efter, deres runde er afsluttet. 
Gæster der spiller efter kontoret er luk-
ket, betaler deres greenfee i restauranten. 

Greenfee rabataftaler
Klubben har gensidig greenfee rabataf-
tale med Ljunghusens Golfklubb (SE), 
Falsterbo Golfklubb (SE), Bokskogen (SE), 
Stockholms Golfklubb (SE), Göteborg GK, 
Rungsted Golf Klub, Hornbæk Golf Klub 
og Furesø Golfklub. Aftalen er udeluk-
kende gældende for fuldtidsmedlemmer.

Members Day
Onsdage fra kl. 13.00 er Members Day 
(dog ikke i juli og oktober måned). Efter-
middagen er således forbeholdt KGK´s 
medlemmer – et medlem kan dog med-
bringe op til 3 gæster i sin bold.

Vintergreenfee satser alle dage: 

Alle dage   kr. 300,- 
Gæste-greenfee 
(med KGK´er) alle dage kr. 250,- 
Junior     kr. 100,- 
Junior gæste-greenfee  kr. 100,- 
 
Greenfee er for en hel dag og er 
inkl. træningsbolde.

Bestyrelsen gør opmærksom på:

Ingen Bags eLLer VOgne 
på terrassen

Alle bags og vogne bedes stillet 
uden for restaurationsområdet




