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Besøg brillebussen
i Hillerød Golf Klub

I indeværende sæson vil brillebussen komme på 
besøg i klubben, og her vil blive vist de seneste 
nyheder indenfor sportsbriller med styrke, solbriller 
med styrke samt privatbriller i de nyeste design.

Brillespecialisten har gennem de seneste 28 år 
etableret sig med brillebusser, som besøger private 
kunder samt virksomheder af alle størrelser i hele 
Danmark.

Via samarbejde med Hillerød Golf Klub kommer 
dette klubbens medlemmer til gode.

Nærmere information vil blive udsendt  
via klubbens nyhedsmail.

Vil du i kontakt med 
Brillespecialisten 
v/Peter Thykier 
ring på tlf. 4014 7079

Spar Nord støtter 
klubbens talenter

Vi ses i
Spar Nord Hillerød
Københavnsvej 31
Telefon 33 34 38 30

Kom ind og få en fitting på 
din økonomi, tal med en bank 
der forstår dig.

 tættere på
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Jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, når jeg påstår, at jeg langt fra er den eneste, 
der har glædet sig helt utrolig meget til åbningen af vores nye, ombyggede bane – 
HGK New Course!

Projektet har krævet mange og lange overvejelser, drøftelser, forhandlinger, fru-
strationer, kæmpe arbejde der pludselig blev skyllet væk, genbeplantning, frivilligt 
arbejde og rigtig meget mere.

Hjemmesiden Golf.dk skriver bl.a. følgende: ”I Hillerød Golf Klub har man siden 
2008 været klar over, at opførelsen af det nye supersygehus og tilhørende togstation 
ville få konsekvenser for klubbens bane. Nu - 14 år efter - sættes det første punktum 
for en lang periode med uvished, udsættelser og overraskelser, når klubben den 11. 
juni officielt åbnede den “nye” bane med tre helt nye huller, som erstatter de huller, 
der måtte lade livet efter af stationsbyggeriet.” 

Golfbladet nr. 9 fra oktober 2021 bragte artiklen ”Hillerøds kæmpeprojekt ramt 
af uheld”, hvor man beskriver, hvordan de nye huller næsten var klar, da skybrud 
skyllede fem hektar nysået fairway væk, og hvordan Dennis og hans stab har knok-
let nærmest i døgndrift for at retablere det nyanlagte, servicere det ombyggede og 
samtidig vedligeholde det bibeholdte. Så det er nok ikke for meget sagt, at vi skylder 
vores dedikerede greenkeepere en kæmpe tak for deres enestående arbejdsindsats. 

Men NU – lørdag den 11. juni 2022 – blev det så endelig tid til indvielse! Det 
er så stor en begivenhed i klubbens historie, at vi har valgt at dedikere en meget 
stor del af nærværende blad til genåbningen af banen, så vi alle sammen vil kunne 
huske, hvor vigtig en dag det var i klubbens liv!

Der er dog også blevet plads til andet, bl.a. en lille reminder om, hvordan eti-
ketten spiller ind, når vi nu skal have alle de gode vaner på plads til at færdes på 
vores dejlige, nye bane. Vi bringer også portrætter af vores nye bestyrelsesmedlem 
Ulla Wille, af Tommy Märcher og hans Projekt 365 samt af Fie Olsen, som er en 
del af LET Access Tour. Og ikke mindst har vi fået lov at trykke en dagbog, som 
Claudia og Isabella Offenbach har skrevet om deres spændende tur til Edinburgh 
som deltagere i U.S. Kids European Championship. 

Så derfor er der vist ikke så meget andet at sige end: Rigtig god læselyst!

Lisbet Pals Svendsen
Redaktør
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Har du ideer til næste nummer, 
spørgsmål til redaktionen, regler 
du gerne vil have klarhed over, 
kommentarer til bladet eller  
måske et emne, du gerne vil have 
belyst af en ekspert, så mail til 
redaktionen på adressen:  
redaktionen@hillerodgolf.dk  
eller til én i redaktionen.
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HGK NEW COURSE:

Endelig – langt om længe!

Endelig – langt om meget længe kom 
dagen, vi alle sammen havde ventet på 
igennem flere år. Lørdag den 11. juni 
2022 kunne vi samles til indvielse af 
Hillerød Golf Klubs New Course, og sikke 
en dejlig dag det blev!

Vejrguderne var med os lige fra 
morgenstunden, og der var lagt et flot 
program for hele dagen, så vi rigtig kun-
ne få lejlighed til at nyde de nye, fine 
baneforhold.

Fotosafari på banen
Selv var jeg så heldig, at jeg fik mulig-
hed for at køre en fantastisk smuk tur 
på fotosafari på banen, før det rigtig gik 
løs, sammen med naturfotograf Lena 
Olesen, som tog en lang række skønne 
fotos, som man kan se en del af i denne 
artikel og flere af på klubbens hjemme-
side. Mens vi kørte vores tur, var der 
mange gange, hvor vi afbrød hinanden 
med et ”Nej, har du set …” eller ”Hold 
da helt op, hvor er det blevet godt!”. Så 
efter den køretur glædede jeg mig bare 
endnu mere til at komme ud og prøve 
at spille banen efterfølgende.

Banevandring med  
Philip Spogárd
Før selve åbningen var der også en 
rundvisning på de nye områder anført 
af banearkitekt Philip Spogárd, hvor han 
især fokuserede på de nye huller, som 

man kommer til ved at gå under den nye 
tunnel under jernbanen. 

Philip Spogárd fortalte, at hans 
overordnede tanke med designet var, 
at hvert enkelt af hullerne skulle give 
spillerne både en naturoplevelse og en 
golfoplevelse, hvor der skulle træffes 
valg. Fx kunne man jo på hul 1 vælge at 
spille fra teestedet i retning mod søen 
for at skaffe sig gode muligheder for at 
spille mod green i andetslaget; alterna-
tivt kunne man vælge at spille i venstre 
i retning mod bunkerne og derefter hen 
over dem (forhåbentlig!) mod green – alt 
efter hvor risikovillig en spiller, man er. 

Philip Spogárd fortalte også om det 
nye hul 8, som med den store sø til 
venstre for green og udsigten over hul 

5 bryder med den fornemmelse, man 
kan have på visse golfbaner af, at man 
går frem og tilbage på langs af de for-
skellige huller – stien hen til det nye 
hul 8 passerer derudover et af de nye 
biotop-områder på banen, hvor biodi-
versitetsgruppen har sået blomstereng, 
så vi kan forvente fine naturoplevelser.

På det nye hul 10 fremhævede Philip 
Spogárd det interessante og udfordrende 
ved at arbejde et sted, hvor der står et 
bevaringsværdigt stengærde fra Christi-
an IV’s tid. Danmarks Naturfrednings-
forening havde oprindelig ønsket, at der 
blev etableret en form for ’bro’ hen over 
stengærdet, så det ikke skulle gennem-
brydes, men heldigvis blev man enige 
om, at gærdet kunne gennembrydes der, 

Af Lisbet Pals Svendsen
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hvor vi nu kan færdes mellem teesteder-
ne på hullet. Samtidig pointerede han, 
at green på netop hul 10 er den mest 
dramatiske af de nye greens, idet den 
rummer mange muligheder for udfor-
drende pinplaceringer, der lægger op til 
spillernes mod, når der skal spilles ind. 

Så kom endelig tidspunktet!
Præcis klokken 11.00 dut indtog HGKs 
formand René Kjærsgaard-Nielsen podi-
et for at holde åbningstalen!

René begyndte med at ridse den 
lange forhistorie for projektet op, fra de 
første tanker om klubudvikling i 2012 
over rettidig omhu ved at leje jord til 
nye huller, via store ændringer i pro-

jekteringsplanerne i forbindelse med 
placering af tunnel, station, vendespor, 
leje af mere jord og ikke mindst sikring 
af et fornuftigt flow i hulforløbet, hvor vi 
nu er endt med en 10 + 8 løsning.

Man har undervejs i forløbet, som 
jo altså endte med at strække sig over 
10 år, opereret med en 1:1 løsning, som 
betød, at klubben skulle have erstattet, 
hvad der gik tabt, men heller ikke hver-
ken mere eller mindre.

I René Kjærsgaard-Nielsens tekst-
boks (side 10) nævner han hovedpunk-
ter fra sin åbningstale, som derfor ikke 
skal ’fylde’ her. 

Men et af de væsentlige punkter i talen 
var, at golfbanearkitekt Philip Spogárd 

Green ved hul 5.

Green 8 soigneres.
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heldigvis blev involveret i projektet, og 
resultatet af hans store arbejde kan vi 
nu glæde os over. 

René rundede sin tale af med at takke 
• Philip Spogárd for samarbejdet og det 

gode design af vores New Course, 
• Den irske golfbaneentreprenør SOL 

der måtte kæmpe mod det uvenlige 
danske vejr i sommeren 2021, hvor 
store dele af det nyanlagte blev skyllet 
væk i et skybrud,

• BaneDanmark og Region Hovedstaden 
da projektet skulle materialisere sig

• Hillerød Kommune, der har været en 
støttende og god samarbejdspartner 
med stor forståelse for de forskellige 
udfordringer, der har været undervejs,

• Både nuværende og tidligere bestyrel-
seskolleger,

• Administrationen
• Greenkeeperstaben, 
• Medlemmerne, der er blevet i klubben 

trods de utilfredsstillende baneforhold 
igennem en lang periode, og ikke 
mindst

• De mange frivillige, der har lagt rulle-
græs, samlet sten og meget mere for 
at lette greenkeepernes arbejde med 
bl.a. almindeligt vedligehold. 

Philip Spogárd fik ordet
… og kunne bl.a. fortælle, at han un-
dervejs i processen havde besøgt HGK 
omkring 40 gange i stedet for de ca. 
20 gange, man oprindelig havde regnet 

med; det viser bare lidt om, hvor kom-
pliceret projektet har været. Men nu 
hvor golfbanen er klar til brug, var han 
vældig glad for resultatet af de mange 
anstrengelser. 

Derudover takkede Philip Spogárd 
for samarbejdet med klubben og ikke 
mindst for samarbejdet med klubma-
nager Kim Hyrzkov og chefgreenkeeper 
Dennis Jensen. Der var også en tak til 
medlemmerne for deres tålmodighed 
med projektet samt en opfordring til at 
passe rigtig godt på banen!
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Det røde bånd klippes
Dragan Popovic, formand for Sundheds- 
og Idrætsudvalget i Hillerød Kommune, 
fik derefter ordet og fik overdraget den 
store saks til klipning af det røde bånd 
til markering af den officielle åbning af 
HGK New Course.

Inden det røde bånd blev klippet, ud-
trykte Dragan Popovic sin glæde og stolt-
hed over at kunne indvie den nye bane 
og takkede for den tillid, HGK havde vist 
kommunen i forbindelse med projektet. 

Som formand for Sundheds- og 
Idrætsudvalget i Hillerød Kommune, 
glædede det Dragan Popovic at kunne 
konstatere, at HGK har en medlems-
skare, der aldersmæssigt strækker sig 
fra tre til 93 år, og at klubben rummer 
både elite- og breddespillere. Og efter en 
varm tak til SOL, BaneDanmark, Region 
Hovedstaden samt formanden og besty-
relsen skred Dragan Popovic til handling 
og klippede det røde bånd over, der mar-
kerede at NU var ventetiden endelig slut, 
og HGK New Course kunne tages i brug.

Første slag fra tee …
Vi var så heldige, at vores LPGA og LET 
spiller, Nicole Broch Estrup, havde mu-
lighed for at være til stede ved indviel-
sen af HGK New Course, så hvad var vel 
mere naturligt end at bede Nicole om 
at slå det allerførste, officielle slag fra 
tee-stedet på hul 1.

Og som sagt så gjort: Nicole sendte et 
forrygende, snorlige drive af sted fra tee 
56, der næsten nåede ned til bunkerne 
foran green. 

Herefter var bolden givet op til åb-
ningsturneringen, som blev spillet over 
to dage – så mange deltagere havde lyst 
til at være med her, at man måtte spille 
over to dage. 

Og så var der ellers fest …
Efter den officielle indvielse forløb re-
sten af dagen på festlig vis: Klubben hav-

de arrangeret servering af pølser, brød 
og drikkevarer til alle fremmødte, og det 
var et vældig populært initiativ, hvilket 
de lange køer til både fast og flydende 
kost vidnede om.

Om aftenen var der arrangeret 
grillbuffet, hvor Anders havde tryllet 
i køkkenet, og en hel del medlemmer 
valgt at tilmelde sig til denne hyggelige 
aften, hvor vejret tilmed viste sig fra en 
så positiv side, at alle kunne sidde ude 
og nyde sommeraftenen som afslutning 
på en dejlig dag med indvielse af HGK 
New Course.
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....fortsættes

Der blev spurgt til de sikkerheds-
mæssige forhold ved at lægge gre-
en på hul 10 så forholdsvis tæt på 
teestedet for hul 1. Hertil var svaret 
fra Philip Spogárd at man naturlig-
vis har foretaget en sikkerhedsana-
lyse og vurderet risikoen for uheld. 

Man foretager en sikkerhedsanaly-
se, hvor man ser på det sprednings-
mønster, der opstår ved at der slås 
10.000 bolde fra et teested. Slagene 
vil ende i en vifteform, og på basis af 
den statistik beregner man afstande 
mellem fx green på vores nye hul 10 
og teestedet på hul 1. Dermed skulle 
begge huller kunne spilles samtidig 
uden risiko, selv om der naturligvis 
aldrig kan gives garantier. 

Han nævnte, at han som medlem af 
EIGCA (European Institute of Golf 
Course Architects) har adgang til 
beregningsmodeller til minimering 
af risici i forbindelse med design 
af golfbaner, og de modeller har 
naturligvis også været taget i brug i 
forbindelse med vores New Course, 
så risikoen for uheld skulle være 
minimal. EIGCA opstiller derud-
over sikkerhedsregler for afstande 
mellem huller på golfbaner. 
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Lars Broch 
Christensen, 
kasserer i HGK, 
formand for DGU

Hvad har for dig været den største ud-
fordring i processen?

Det må klart være det enorme ressour-
ce-/timeforbrug der har vist sig at skulle 
ydes fra HGK’s side, jeg forsøgte at følge 
med i starten og var med til alle for-
handlingerne mm., eks med Banedan-
mark/Schmidt/Kommunen fra starten, 
men måtte erkende at det ikke kunne 
kombineres med et civilt job også, men 
vidste heldigvis at det var i gode hænder 
hos Kim Hyrzkov, der så måtte fortsætte 
alene, nogle gange bistået af René. At  
vejret så drillede os gevaldigt i 2021, 
gjorde ondt på et brændende HGK-hjer-
te, da vi herved ikke kunne holde tids-
planen.

Hvad ser du mest frem til i forbindelse 
med HGK bane 2.0?

Det øgede liv og muligheder vi nu får – 
med tunnelen ved klubhuset – banen og 
HGK bliver meget mere attraktiv – mu-
lighed for 9 huller etc., Og at Klubbens 
medlemmer så ovenikøbet har valgt at 
give Driving Range et fantastisk løft, ja 
så kan vi snart ikke finde på mere.

Hvilke udestående hængepartier ser du?

Håber ikke der er nogen, men der er 
selvfølgelig noget slutafregning med en-
treprenører og kommunen, men som det 
er forløbet og samarbejdet har været hid-
til, ser jeg ikke store udfordringer heri.

Dragan Popovic,  
formand for 
Idræts- og Sund-
hedsudvalget i 
Hillerød Kommune

Jeg vil som formand for Idræts- og Sund-
hedsudvalget blot udtrykke min glæde 
og tilfredshed med at vi nu endelig kan 
åbne for den nye golfbane. 

Det har været en lang rejse for golf-
klubben og sikkert også med bump un-
dervejs, men for mit vedkommende har 
det været vigtigt at lytte til brugerne i 
området og finde den rigtige løsning for 
alle parter. 

Hillerød Kommune er en visionær 
kommune, som har nogle målsætninger 
frem mod 2025 om flere i bevægelse i 
alle aldersgrupper. 

Golf spiller rigtig godt ind her, da 
golf bliver spillet af alle med passion 
for dette. Alderen stiller ikke begræns-
ninger når der skal spilles golf. Omlæg-
ningen af golfbanen har gjort det svært 
for golfklubben at tiltrække flere nye 

aktive medlemmer, og dette har måske 
været den største udfordring set ud fra 
mit synspunkt i forbindelse med om-
bygningen.

Der ligger en lille udfordring omkring 
en sti som endnu ikke er anlagt og som 
skal bruges af lokalsamfundet. Denne 
udfordring kæmper vi stadig med, men 
for mit vedkommende er det enormt 
vigtigt, at vi ikke begrænser mulighe-
derne for at spille golf, når vi anlægger 
den nye sti. 

Det er i hvert fald en rigtig glad og 
stolt formand for Idræts- og Sundheds-
udvalget, som glæder sig til at være en 
del af åbningen af den nye golfbane. 

René Kjærsgaard- 
Nielsen,  
formand for HGK

Hvad har for dig været den største ud-
fordring i processen?
 Langt den største udfordring har været 
det meget lange tidsforløb. Som jeg har 
underholdt med – også i åbningstalen 
– startede vi helt tilbage i 2012 med at 
erkende, at det daværende hul 4 – vel 
nærmest et af banens mere unikke hul-
ler - ikke kunne benyttes, når stationen 
blev anlagt. Vi lejede ekstra jord og tro-
ede at vi skulle spille erstatningshullet 



HILLERØD GOLF KLUB 11

– det ville nok ligne det nye hul 10 – i 
2016. Desuden var det en udfordring, at 
vi som klub ikke blev involveret tidsnok 
i processen og at der ikke var megen 
golfekspertise at hente i de deltagende 
myndigheder. Det fik vi til alt held ret-
tet op på, da Fase 2 rapporten til Fol-
ketinget var afleveret, for derefter har 
samarbejdet med Hovedstadsregionen, 
BaneDanmark og Hillerød Kommune 
været lydefrit.

Hvad ser du mest frem til i forbindelse 
med HGK bane 2.0?

 Vi kan konstatere, at resultatet af om-
bygningen er blevet en bedre golfbane, 
end den vi havde. Og når vi får færdig-
gjort den nye driving range med over-
dækning og Trackman Range – som vi 
jo selv betaler – får vi løftet anlægget 
op i en anden klasse. Og så tror jeg, at 
vi med det nye anlæg får løftet glæden 
ved medlemskab af HGK betragteligt og 
gør os attraktive for nye medlemmer og 
gæster, hvorved vi skaber en økonomisk 
ramme for yderligere forbedringer og 
udvikling af banen.

Hvilke udestående hængepartier ser du?

 Vi er jo ikke i mål. Der er mange de-
taljer, der mangler at blive ”pudset af”, 
men det var vigtigere for bestyrelsen og 
vore medarbejdere, at vi fik åbnet banen 
i en fornuftig, spilbar stand end at vi 
ventede til banen og omgivelserne stod 
”som et suttet bolsje”. Det får vi styr på 

hed ad vejen, og meget gerne med hjælp 
fra vore dejlige frivillige – der er altid 
plads til flere hjælpere – så vi kommer 
hurtigere i mål.

Henrik Pedersen,  
medlem af  
HGKs bestyrelse, 
formand for bane-
udvalget

Hvad har for dig været den største ud-
fordring i processen?

Det ekstremt våde vejr, vi startede med, 
har voldt os de største kvaler og har sat 
os tilbage gang på gang. Men med green-
keepernes ukuelige arbejdsindsats er det 
lykkedes os at skabe den smukke bane, 
vi ser begyndelsen på nu. 

Hvad ser du mest frem til i forbindelse 
med HGK bane 2.0?

Det lyder måske lidt ambitiøst, men det, 
jeg ser allermest frem til, er en yderligere 
udvikling af banen og alle klubbens faci-
liteter. Jeg tror på, at vi har potentialet 
til at blive en af de absolut mest attrak-
tive klubber i vores region. Så mine øjne 
er i virkeligheden rettet mere mod 3.0 
end 2.0

Hvilke udestående hængepartier ser du?

Der er en del udestående tilbage. Der 
skal bl.a. udarbejdes en ny vedligehol-
delsesplan, der er stadigvæk en del ude-
stående på den ellers så fine bane, og så 
skal vi etablere et nyt indspilsområde 
på den gamle range. Men det, som lige 
nu er vigtigst for mig, er at få påbegyndt 
arbejdet med den nye driving range.

Naturen er smuk.
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DET PROFESSIONELLE PERSPEKTIV:

Nicole Broch Estrups mening om de nye huller

Overordnet synes jeg vi har fået nogle virkelig gode og flotte 
nye huller. De er godt designet og hulforløbet er blevet vir-
kelig fint. 

Hul 1: Dejligt “lige til” åbningshul, hvor man får en lidt blø-
dere start på runden, men alligevel har vandet i højre, der 
ligger og lurer. 

Hul 2: Fairwaybunkeren i højre tvinger os til at bruge venstre 
del af hullet, hvilket gør at man kommer ind til greenen fra 
en lidt dårlig vinkel. 

Hul 3: Et rigtigt par 5 hul efter min mening, som kræver to 
gode slag fra mig for at nå den i to. Så et rigtigt 3-slags par-5 
hul, hvor drivet kan synes smalt og lay-up området er snævert. 
Virkelig et godt og udfordrende hul. 

Hul 4: Dejligt vi får et hul der minder om vores gamle hul 4. 
Det er altid tricky med højdeforskelle og så er grenen pakket 
ind af bunkers - fedt par 3 hul efter min mening. 

Hul 5: Vandet er ikke helt så meget i spil som jeg havde troet, 
men med de tre bunkers i venstre, højdeforskellen og en re-
lativ lille green, så mener jeg, det er et af de sværeste huller 
på banen nu. 

Hul 8: Godt par 3 hul, hvor de tre sektioner i greenen har hver 
deres udfordringer. 
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DET PROFESSIONELLE PERSPEKTIV:

Nicole Broch Estrups mening om de nye huller

Hul 10: Hyggeligt par 3 hul. Den store slope i green gør at man 
har to-i-en green faktisk, som er fedt, når hullet er relativt kort. 

Hul 14: Kanon hul, hvor der fra tee både er træet i højre og 
bunkers i venstre i spil - så enten kan man tage chancen og 
slå ud imellem udfordringerne, eller spille kort af bunkers. 

Af Nicole Broch Estrup, fortalt til Lisbet Pals Svendsen
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Torsdag den 24. marts satte 126 HGK’ere 
kursen mod Frederiksborgcentret for at 
deltage i klubbens generalforsamling, 
der pga. Corona endnu en gang havde 
måttet vente på, at diverse restriktioner 
og forsamlingslofter blev lettet.

Klubbens eget referat af generalfor-
samlingen ligger på hjemmesiden, så 
denne artikel vil primært fokusere på et 
par af de nedslagspunkter, der formentlig 
er af størst interesse for de fleste af klub-
bens medlemmer, herunder nok især to 
ting: Hvordan er situationen omkring 
den nye driving-range, og hvornår kan 
vi komme til at spille 18 huller på egen 
bane igen?

Generalforsamlingen blev, som ved-
tægterne foreskriver det, indledt med at 
dirigenten – Ole Haag – konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt, 
hvorefter han gav ordet til formanden for 
aflæggelse af beretning.

Formandens beretning
Formanden redegjorde for bestyrelsens 
arbejde i det forløbne år og fokusere-
de her bl.a. på de mange udfordringer, 
man havde haft i forbindelse med bane-
omlægningen, og det ikke særlig gode 
vejr, vi havde i 2021, havde helt klart 
forsinket projektet en del. Formanden 
pointerede, at vi kan glæde os til, at 
den nye tunnel bliver et kæmpe plus 
for medlemmerne, som fremover vil 
kunne spille både ni og 10 huller, så det 
vil være muligt at komme ud at spille, 
selv hvis man ikke har tid til at spille 
samtlige 18 huller. Derudover takkede 

formanden alle de frivillige kræfter, der 
har stillet op for bl.a. at lægge rullegræs 
i lange baner – bogstaveligt talt. Uden de 
frivilliges arbejdsindsats ville man ikke 
være kommet så langt, som man er på 
nuværende tidspunkt. 

I det hele taget er frivilligheden et 
helt centralt begreb i en idrætsforening 
som vores – ganske vist betaler vi et 
forholdsvis højt medlemskontingent, 
men det ændrer ikke på, at klubben i 
bund og grund er en forening og ikke 
en virksomhed. Og dermed er der brug 
for alle de positive, frivillige kræfter til 
at løfte og forme klubben til et positivt 
sted at være. 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Generalforsamling i spændt forventning
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Generalforsamling i spændt forventning

Projekt driving-range
Det forlød på generalforsamlingen, at 
Projekt driving-range forhåbentlig kan 
igangsættes ’lige om lidt’. Bestyrelsen 
har i samarbejde med Juniorudvalget 
(som havde fremsat forslaget der blev 
vedtaget på den ekstraordinære) udar-
bejdet et revideret oplæg til økonomien, 
og der er p.t. 41 långivere, der har til-
kendegivet interesse for at låne klubben 
penge til projektet. Der er i alt tilsagn 
om 4.950.000 kroner. Det betyder, at 
den økonomiske ramme for projektet, 
som baserer sig på et modtaget overslag, 
er på plads. 

Derudover er aftalen med Trackman på 
plads, og dermed bliver der adgang til 
Trackman på samtlige 28 udslagspladser; 
på de 14 overdækkede via 27” skærm, 
på de ikke-overdækkede eget device. 

Alt tegningsarbejde og alle forunder-
søgelser er afsluttet, landzonetilladelse 
og byggetilladelse er modtaget, og der 
er taget kontakt til entreprenør der skal 
udfærdige udbudsmaterialet. Lars Kruse 
har tilbudt sig som byggeleder. Projektet 
sættes i gang så hurtigt som muligt med 
forbehold for udfordringer i forhold til 
håndværkere og materialer. Forhåbnin-
gen er at anlægget kan bygges, så der 
kan laves vintertræning i vinteren 2022.

Det nuværende, midlertidige ran-
ge-område skal bruges i sommeren 2022, 
og herefter er det planen at omdanne det 
til nyt short-game område. 

Et af klubbens medlemmer spurgte til, 
om der kommer lys på driving range, så 
man kan se ud i mørket, hvor ens bold 
bliver af, hvis man spiller om vinteren? 
Her var svaret, at der ikke må etableres 
belysning på driving range ifølge landzo-
netilladelsen, men der vil blive etableret 
lysende ’paddehatte’ der lyser nedad, og 
man vil kunne følge bolden på Trackman 
skærmen.

Og hvornår kan vi så spille 
på den nye bane?
Når dette læses, er vi i fuld gang med 
at spille på den nye bane. På general-
forsamlingen lød vurderingen, at man 
satsede på at kunne åbne den nye bane 
med samtlige nye og renoverede huller 
omkring 1. juli, men til alles store glæ-
de viste det sig, at banen kunne åbnes 
allerede 11. juni. 

For nu at fremme ekspeditionen 
valgte man i samarbejde med green-

keeperstaben og baneentreprenøren 
SOL at shape banen på forskellige huller 
på en lidt enklere måde end oprindelig 
planlagt, men dog sådan at banen bliver 
præcis sådan som vi gerne vil have den. 
Derudover arbejdes der næsten i døgn-
drift med etablering af køre- og gode 
gå-stier hele vejen rundt og med lægning 
af dræn og vandingsanlæg. 

Nyt medlem af bestyrelsen
Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne 
var på valg – de to var villige til genvalg, 
nemlig formand René Kjærsgaard-Niel-
sen og kasserer Lars Broch Christensen, 
mens Lone Hornshøj Reuther ikke øn-
skede genvalg. Til gengæld var Ulla Wille 
villig til at lade sig vælge til bestyrelsen, 
og Ullas kandidatur blev modtaget med 
applaus af de tilstedeværende. 

Formanden takkede Lone Hornshøj 
Reuther for hendes indsats i bestyrelsen 
med en vingave. 

Af Lisbet Pals Svendsen
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JUNIORNYT:

Dagbog fra U.S. Kids European Championship i Skotland

Claudias førsteplads i sin række ved U.S. Kids Venice Open i 
2021 kvitterede med en billet til U. S. Kids European Cham-
pionship i Skotland i år, som blev spillet i dagene 31. maj til 
2. juni 2022. En tur hele familien har set rigtig meget frem til. 

U.S. Kids European Championship holdes årligt i Edin-
burgh, Skotland i starten af juni. Turneringen spilles på 5 
forskellige golfbaner med 500-600 deltagere fra hele verden, 
der dyster om europamesterskabet i hver deres årgang. Tur-
neringens størrelse og set-up gør, at man ikke kan lade være 
med at være lidt spændt og få sommerfugle i maven. Og nu 
hvor det er Skotland, så er der det ekstra krøl i form af links 
baner, som man tit ser i fjernsynet og har set hvor svære de er. 

Dagen efter vi ankom til Edinburgh, tog vi til Craigielaw 
Golf Club, hvor vi registrerede vores ankomst, inden vi drog 
afsted til Longdindry Golf Club, hvor banen skulle prøvespil-
les den 30. maj. 

Selvom banen var meget flad, var den svær, da den var hård 
og havde hurtige greens. Udover det havde banen nogle 
drabelige bunkers. Kanterne på bunkers var mange steder 
højere end Isabella (140cm). Prøvespillet gik dog godt, trods 
omstændighederne med hhv. +3 til Claudia og +4 til Isabella,  
så nu er vi klar til i morgen, hvor turneringen starter. Der er 
18 spillere i begge pigers rækker fra 10 forskellige lande. Men 
ens for alle er, at de har kvalificeret sig til turneringen og spil-
ler god golf. Det bliver spændende at se, hvad de kommende 
dage bringer…

Velkomstceremoni
Dagen før turneringen bliver alle spillere og deres familier 
inviteret til en stor åbningsceremoni i Gosford House, et im-
ponerende palæ fra 1800-tallet, som var en af de sidste store 
arkitektoniske opgaver udført af den berømte skotske arkitekt, 
Robert Adam. 

Åbningsceremoni, hvor alle junior landevis kaldes op ved trappen til fælles velkommen!

Claudia og Isabella B. Offenbach, på vej til European Championship - venter på Uber.
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JUNIORNYT:

Dagbog fra U.S. Kids European Championship i Skotland

Åbningsceremonien var storslået med 500 juniorer fra 45 
lande, sækkepibe, live musik, madboder, highland games, 
åbningstale fra Dan Van Horn (stifter af U.S. Kids Golf) og al-
lervigtigst gensyn med vennerne fra sidste år, hvor vi deltog i 
Venice Open. Der var også 11 andre danske juniorer med på 
turen, så vi havde en rigtig hyggelig aften sammen.

Turneringsdage  
– Claudias og Isabellas dagbog
Dag 1 – 31. maj
I dag spillede Isabella og jeg vores første runde. Det var en kold 
og våd dag. Isa og jeg spillede begge to med en amerikaner og 
en englænder. Mit korte spil gik ikke som forventet, men endte 
med +3. Isabellas store frygt om bunkers kom til live og endte 
med en +11 på dagen. Isabella ligger på en delt 10.plads og jeg 
på en 4.plads med 2 slag til førstepladsen. Pigerne, vi spillede 

med i bolden, var rigtig søde, selvom englænderen i min bold 
forlod spillet midtvejs. Nu står den på hygge og Carcassone 
(brætspil, red.), når vi kommer tilbage til vores lejlighed.

Dag 2 – 1. juni
Solen skinner og ingen vind. Ret usædvanligt vejr, taget i be-
tragtning af det er Skotland. Men det gør ikke noget for os. 
Jeg går banen i par med en eagle på kortet og rykker mig op 
på en andenplads med kun 1 slag til første pladsen. Isabellas 
driver og kølle driller hende, og hun ender med en +11 igen 
i dag. Men uanset hendes score, virker det til at hun hygger 
sig rigtig meget, da hun har fået en ny veninde fra Wales, som 
hun har været i bold med to dage i træk. 

Dag 3 – 2. juni
Isabella og mor besluttede sig for at sætte hendes driver og 
fairwaykølle i coronakarantæne. Det ser ud til at virke, for 
Isabella går en +4 i dag! Hun er klart den der slår længst i sin 
gruppe og kunne sagtens klare sig med sin hybrid og komme 
udenom alle de unoder, der ligger på fairway i form af de bun-
kers. Hun er glad for sin præstation og ender på en 9. plads. 
Jeg spiller min runde i par igen og ligger på en delt førsteplads 
med Chloé fra USA. 

Af Claudia, Isabella, Shøle og Morten Offenbach

U.S.Kids turneringer tillader at have caddy. Her er Isabellas hold ved førstedagen.

1 2
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  1. Isabella og hendes nye veninde Esme fra Wales. Selvom sproget 
kunne være en barriere, klarede pigerne sig med håndtegn, kram 
og masser af smil og grin. 

  2. Claudia og Chloé fra USA. De to dystede mod hinanden i omspillet.

  3. Teltet, hvor man afleverer scorekort efter at have tjekket hinan-
dens score.

  4. Teltet, hvor man afleverer scorekort efter at have tjekket hinan-
dens score.

  5. På vej til omspil. Spændt og lidt nervøs…

  6. Familien Offenbach foran Longinddry Golf Clubs hovedhus, som 
har eksisteret siden 1921.

Efter kort tid skal vi ud på omspil, jeg er nervøs og prøver at 
holde hovedet koldt. Alle er færdig med deres spil, når omspil-
let startes og der kommer ca. 50 tilskuere med til omspillet. 
Jeg har prøvet det én gang før til Venice Open, hvor jeg vandt 
omspillet. Men det er nu alligevel nervepirrende, når man skal 
gøre det igen, især med så mange der skal se på. Jeg laver par, 
mens Chloé holer en 8m nedadgående putt for birdie. Selvom 
hun vinder omspillet, er jeg mega stolt af min præstation og 
alle de oplevelser der fulgte med på denne tur. 

Udover turneringen, har vi haft tid til at komme ud og se 
Edinburgh, spise god mad, hygge med familien og se vennerne. 
Det var en dejlig tur vi altid vil huske. 

3
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Claudia B. Offenbach – 2. Plads ved European Championship 2022 i 9-årige pigers række.
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PORTRÆT:

Ulla Wille – nu også i bestyrelsen

Ulla Wille er et kendt ansigt i Hillerød Golf Klub, bl.a. fordi 
hun er aktiv golfspiller og desuden har bidraget til klubbens 
udvikling i mange år. Ulla kommer fra Lynge, hvor hun startede 
med at spille golf som barn på Mølleåens Golf Klub. 

Jeg har et par gange spillet med og mod Ulla. Det har altid  
været hyggeligt, men også alvorligt – ”golf er ikke kun for 
sjov,” siger Ulla ”jeg spiller for at vinde,” og det gør hun ofte.  

Ullas mand, Mikael, har ligeledes spillet golf fra han var 
barn – ikke på banen i Lynge, men i Asserbo. Det kan man se 
på mesterskabstavlen i klubhuset i Asserbo. I dag spiller hele 
familien golf. Ulla og Mikaels 2 sønner, Mathias og Frederik, 
har også hver et handicap, der gør, at de på hver eneste runde 
skal koncentrere sig for at holde det lave handicap. 

Ulla arbejder til daglig med vurdering af erhvervsejendom-
me. Ulla blev i sin tid uddannet kok, men skiftede ret tidligt 

til arbejdet med vurdering af fast ejendom. Ulla har tidligere 
arbejdet i Landsskatteretten, men arbejder nu i revisions-
branchen. 

Da Ulla blev opfordret til at stille op til bestyrelsen, skul-
le hun ikke tænke længe over det. De områder Ulla primært 
brænder for er eliten og turneringerne. 

Samarbejdet med eliten og klubbens holdkaptajner er ikke 
et nyt område for Ulla: ”jeg har arbejdet som holdkaptajn for 
1. dameholdet,” , og derudover har Ulla også selv spillet med på 
holdet. Desværre skal Ulla være varsom pga. slid på hofterne, 
men hun træner ihærdigt på at bygge kroppen op til fordums 
tider, ”som da jeg var ung” siger Ulla.

Vi glæder os til Ullas bidrag - også i bestyrelsesarbejdet.

Af Per Kristensen 

        GOLF BODY

Test 
• Vær kampklar til sæsonstart
• Undgå skader i sæsonen
• Gå ned i handicap

FysioDanmark Hillerød
- ved Royal Stage
Milnersvej 39, 3400 Hillerød
www.fdhi.dk
        

fysiodanmarkhillerod
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UNGDOM:

Fie Olsen – HGK spiller på vej

Jeg har altid været nysgerrig på, hvad der får unge mennesker 
til at dedikere sig til noget – det være sig sport eller andre 
aktiviteter, der kræver fuldt engagement igennem lang tid, 
for at man kan udfolde sit talent og opfylde sine ambitioner. 
Jeg er formentlig lidt ’miljøskadet’ af at have været ansat som 
underviser på CBS igennem 39 år, hvor jeg har haft den store 
fornøjelse at møde rigtig mange dedikerede, målrettede og 
ambitiøse unge mennesker. Derfor var jeg også rigtig glad for, 
at Fie Olsen sagde ja til at svare på mine nysgerrige spørgsmål, 
så jeg – og forhåbentlig læserne – kunne blive klogere på, hvad 
der driver en talentfuld, ung sportskvinde som Fie. 

Interviewet er foregået på skrift, da det viste sig at være van-
skeligt for os at finde et tidspunkt, der passede ind i begges 
kalendere. 

Hvor gammel var du, da du begyndte at spille golf?
Jeg var ca. 10 år gammel, da jeg første gang blev introduceret 
til Hillerød Golf Klub.

Min far og storebror spillede selv golf (i Hillerød), og derfor 
havde jeg også en lyst til at afprøve sporten.

Hvornår blev du rigtig ’fanget’ af golfen som sport?
Jeg kan ikke helt huske hvor gammel jeg var, da jeg for alvor 
blev glad for/fanget af golfen. Jeg kan dog tydeligt huske min 
debut på damernes førstehold. Jeg var 12 år gammel og blev 
sendt ud i en fjerde single (vældig nervøs), hvor Anne Lars-
son gik caddie. Matchen vandt jeg, og siden hen har jeg været 
fanget af sporten, både på holdplan, og ikke mindst på den 
individuelle del.

Nicole har på et tidspunkt sagt, at en del af hendes succes 
skyldes, at hun spillede med drengene i klubben – er det 
også din oplevelse?
Der er helt sikkert noget om snakken! Den golf drengene spil-
ler, er bare anderledes end kvindegolf. Nicole har uden tvivl 
hentet rigtig mange gode kvaliteter fra herregolfen (f.eks. slår 
hun enormt langt). 

For mit eget vedkommende tror jeg mest, jeg har opsamlet 
“attituden” fra drengespillerne.

Feks: “Det kan jeg godt” -  “Jeg prøver og ser hvad der 
sker” - “intet er afgjort før det sidste put er slået”

Hvornår blev du kvalificeret, og hvordan blev du kvalificeret 
til at deltage i LET Tour Skolen??
Man tilmelder sig faktisk bare! Der er ingen krav, andet end 
at du skal have den store pengepung frem. Tourskolen er dyr, 
men alle kan deltage i den og prøve lykken.

Af Lisbet Pals Svendsen
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Første gang jeg spillede kval, var i 2021, hvor jeg måtte takke 
farvel efter first stage. Det gjorde at min kategori kun rakte til 
LET Access turneringer.

Anden gang var i 2022, hvor jeg kom skridtet videre, og 
desværre måtte takke farvel efter second stage, hvilket har 
gjort min kategori en smule bedre for sæsonen, og jeg derfor 
ind imellem kan spille nogle LET events.

Hvordan foregår det, når du rejser rundt – rejser I som grup-
pe, eller er det mere individuelt?
Det er meget forskelligt. Mine første to år rejste jeg med Louise 
Markvadsen, og havde det rigtig godt! For det kan være svært 

at finde andre mennesker, der matcher ens humor, energi, 
træningsmængde osv. Men eftersom hun stoppede sidste år, 
har jeg været lidt i vildrede og derfor rejst meget alene. Hvilket 
også gjorde at jeg mistede lidt gejsten for golflivet hvor man 
hver uge skal være afsted hjemmefra, uden en ven eller nogle 
at snakke med når man gik hjem fra golfbanen.

Men nu har jeg allieret mig med nogle svenskere, som jeg har 
det skide sjovt med og kan træne seriøst med. Det er en sport 
hvor man arbejder meget alene, men jeg vil rigtig gerne have 
det sjovt når jeg er afsted, derfor betyder det en del for mig, at 
jeg rejser med nogle mennesker jeg kan grine med og få nogle 
gode oplevelser med.

Hvordan indkvarteres I??
Oftest gør vi det så billigt som muligt (det kan have sine ups 
and downs), så vi lejer ofte et hus gennem Airbnb, jo flere 
mennesker desto bedre/billigere, og man flyver helst med 
samme selskab, så der optjenes lidt point.

Hvordan er det at skulle rejse rundt med en gruppe andre 
unge piger, når I både skal kunne fungere sammen socialt 
og samtidig er konkurrenter??
Det kan være svært, men efter et år eller to, begynder man 
at finde ud af hvem man klikker med og hvem man ikke gør. 
Jeg har et indtryk af, at det er lidt sværere for piger at rejse i 
grupper og kunne socialt sammen  

Jeg synes derimod at piger/damer er “bedre” konkurren-
ter end f.eks. herrerne. Jeg er i hvert fald omringet af nogle 
piger der ønsker mig det bedste, og vice versa, og som ikke 
tøver med at dele ud af erfaring eller viden, og det sætter jeg 
enorm stor pris på!

Hvordan håndterer man det??
Dem jeg rejser sammen med er rummelige og forståelige, og det 
er nok nøgleordene for at være en god roomie/konkurrent. Det 
er klart nogle vælger bare at rejse alene, fordi det er nemmest 
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og uden bøvl, det er bare de færreste på LET Access der kan 
få det til at løbe rundt, med den løn vi får …

Har du mon nogen favoritbaner (ud over Hillerød, natur-
ligvis)?
Hvis jeg ikke må vælge Hillerød… Så tror jeg min favoritbane 
i Danmark er Silkeborg. Jeg er kæmpe fan af skovbaner!

Hvem er dine idoler på LET og LPGA tourene og hvorfor??
Hvis jeg skal være lidt kedelig, så har jeg ikke på den måde 
nogle idoler. Jeg følger dog altid Nicole og ser op til hende. 
Jeg synes hun har rigtig mange gode kvaliteter både uden for 
og på golfbanen.

Hvad har du i din bag??
Tre wedges: 60, 56, og 50 grader
Fire køller: Driver, 3 Wood, 4 Hyb og 5 Hyb.
Jern: PP, 9, 8,7 og 6

Har du et favorit ’værktøj’?
Driveren, Det er sjældent jeg er dårligt fra tee med driveren!

Hvor håber du på at være om fem år i din golfkarriere??
Fuldt LET kort, og så vil jeg gerne have spillet kval til LPGA 
inden for de næste fem år.

Hvad er dit næste mål??
At klare LET kvallen godt, så jeg kan sikre mig starter på LET 
og få spillet mig godt ind på den tour.

Føler du afsavn ved at rejse rundt – er der ting, du synes, 
du går glip af?
Der er altid noget man kan gå glip af. Det værste for mig er 
klart at rejse alene rundt. Jeg har det bedst når jeg kan dele 
mine oplevelser med nogen, det er bare ikke det samme at 
spise middag alene.

Til gengæld er det de færreste på 23 år, der kan sige de 
har rejst hele Europa rundt, plus moms. Så man vinder lidt/ 
man taber lidt. Sådan tænker jeg de fleste har det, når man 
går efter sine drømme.

Har du et par gode råd til juniorspillerne i HGK???
Altid husk at have det sjovt! De bedste venner er dem, man får 
fra sport - Så husk at udfordre hinanden og lære af hinanden.

Jeg tror det ville have taget mig en del flere år at blive et 
selvstændigt menneske, hvis ikke det var for alle de oplevelser 
golfen har givet mig!

Vassingerødvej 15. 3540 Lynge. Tlf. 4810 5400
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BANEKONTROL:

På tur med banekontrollen

Jeg har længe gået rundt og været nys-
gerrig efter at få at vide, hvad banekon-
trollanterne egentlig kontrollerer, når 
de kører rundt på banen og ser efter, at 
spillet foregår på fornuftig og hensigts-
mæssig måde og slår en lille sludder af. 

Derfor benyttede jeg mig af redaktørens 
privilegium og spurgte formanden for 
Banekontrollen, Stig Olsson, om ikke jeg 
kunne få lov at køre med ud på banen 
en dag for selv at se, hvordan sådan en 
banekontrol egentlig foregår. 

Og Stig var venlig nok til at sige ja, 
så vi aftalte en dato og et tidspunkt og 
mødtes ved klubhuset en mandag for-
middag i juli.

Nu var mandag formiddag måske ikke 
det allerbedste tidspunkt at køre bane-
kontrol på, da de første spillere først går 
ud omkring klokken 09.00, og banekon-
trollen altid kører banen ’baglæns’ og 
starter med hul nr. 18, men det gav os så 
tid til at få talt en del sammen om, hvad 
det vil sige at være en del af banekon-
trollen, mens vi kørte og nød naturen på 
de bageste huller på banen – måske var 
det heldigt, at vi ikke mødte spillere på 
de første mange huller, for det viste sig, 
at det ene bagdæk på Banekontrollens 
buggy var ved at tabe pusten, så vi måtte 
lige vende om og runde greenkeepergår-
den for at få lidt luft i bagdækket, før vi 
genoptog turen.

De første spillere mødte vi ved teestedet 
på hul 11, og fik hilst på og udvekslet et 
par venlige bemærkninger, og derefter 
gik turen ’baglæns’ gennem tunnelen og i 
retning mod hul 10, og SÅ begyndte den 
egentlige tur rigtigt. 

Før turen begyndte, havde Stig hjemme-
fra printet en liste ud fra GolfBox med 
oversigt over, hvilke spillere, der skulle 
ud hvornår, og den kunne jeg så løbende 
tjekke spillerne af på, når vi havde talt 
med dem og hørt, hvad tid de var gået ud. 

Vejret var smukt golfvejr, så der var 
fyldt godt op på banen af både Hille-
rød-spillere og greenfee-spillere fra både 
firkløverklubberne og andre klubber. 
En af de bolde, vi stødte på undervejs, 
bestod af fire spillere fra Tromsø! Og 
da jeg spurgte, hvorfor de netop havde 
valgt at spille hos os, svarede en af de 
unge mænd humoristisk, at det var den 
nærmeste bane, de havde kunnet finde, 
hvor der var tid! Sandheden var dog, at 
de var på ferie i Gilleleje, og at de kørte 
ud til forskellige klubber i Nordsjælland. 

Alle de spillere, vi talte med, var i 
godt spillehumør og nød den smukke 
bane, som fik rosende ord med fra firklø-
verspillerne, som havde været spændt på 
at se resultatet af den store ombygning. 
Alle spillerne fik at vide, at der var rigtig 
mange spillere ude, så mulighederne for 
at gå igennem ville være begrænsede, og 
det tog alle med godt humør. Som der 
blev sagt: ”Når man ved det, går man 
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BANEKONTROL:

På tur med banekontrollen

ikke og lader sig irritere over, at det 
måske ikke går så hurtigt – så går man 
bare og nyder naturen.”

Efter turen satte Stig og jeg os og 
talte lidt mere overordnet sammen om 
banekontrol, og hvad man egentlig kon-
trollerer undervejs, og hvordan Stig var 
kommet ind i arbejdet med banekontrol. 
Til det sidste spørgsmål svarede Stig, 
at han var blevet opfordret til det på et 
tidspunkt, hvor man manglede banekon-
trollører, og at han var startet i 2021, 
og at han hurtigt var blevet prikket på 
skulderen og havde påtaget sig formand-
skabet for udvalget. 

Der er et korps på seks-syv banekon-
trollører, som kører ud enten enkeltvis 
eller parvis, alt efter hvad de nu synes 
er rarest. Man opererer heller ikke med 
fastlagte ’vagter’ eller kørsler, men bane-
kontrollørerne booker sig ind til kørsler 
i en Outlook-kalender, som de alle har 
adgang til, så man ikke risikerer overlap. 
Udvalget mødes tre gange om året til et 
kort møde, hvor man vender, hvad der 
måtte være af aktuelle spørgsmål.

Stig fortalte, at banekontrollens væ-
sentligste opgaver er at holde øje med 
spilletempoet – hvis det går for langsomt, 
kan man fx opfordre en særlig langsom 
bold til at lukke igennem eller måske 
sætte farten lidt op. Heldigvis kan vi jo 
nu alle sammen se på vores scorekort, 
hvornår vi bør være færdige med at spille 
de enkelte huller, så det kan vi selv holde 
styr på. Derudover handler det om at se 

efter om fx greenfee-spillere rent faktisk 
har betalt deres greenfee, ligesom man 
også holder øje med om der rettes ned-
slagsmærker og lægges tørv på plads, 
hvis man ser noget af dette. 

Stig fortalte, at man tidligere også 
havde været mere strikse i forhold til 
dresscode på banen, men at man her nok 
er blevet lidt mere large. Klubben ser dog 
ikke desto mindre gerne, at spillerne på 
banen nogenlunde opfylder de krav, man 
kan stille til en ordentlig golfpåklædning, 
altså ikke hullede jeans eller T-shirts, og 
meget gerne en bluse med krave. 

Banekontrollanterne modtages gene-
relt positivt af spillerne rundt omkring 
på banen – man ved jo godt, at de ikke 
kommer for at genere os, men for – også 
– at hjælpe med information om fx kø 
eller tomme huller længere fremme, så 
man kan indrette sit spilletempo efter 
det. Stig havde en enkelt lille bøn til os 
som spillere: Hvis vi en dag ikke kan 

nå at komme til den bookede tid, er 
det god stil at framelde sig tiden, dels 
af hensyn til greenkeeperne, så de ved, 
hvor mange de kan regne med at løbe ind 
i på banen, og dels af hensyn til andre 
spillere, som så måske kan hoppe ind på 
den ledige tid.

Jeg fik også forevist Stigs ID-kort 
som banekontrollør. – Stig var faktisk en 
tirsdag, hvor Tirsdagsdamerne jo spiller 
i stort antal, blevet spurgt af en dame, 
om han nu også havde lov til at komme 
kørende dér, og om han ikke bare var 
’ude at se på damer’ – og så var det jo 
godt, at han kunne fremvise sit ID-kort 
og dokumentere, at han var ude i offi-
cielt ærinde! 

Til slut en lille opfordring: Der er 
plads på holdet til flere banekontrollø-
rer, så hvis nogen skulle have interesse 
i at gøre en lille, men vigtig indsats for 
klubben, kan de kontakte Stig Olsson på 
e-mail stig@granhegnet.dk. 

Af Lisbet Pals Svendsen
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GOD ETIKETTE PÅ BANEN:

Fifty ways to leave your lover

Det er titlen på en sang af Paul Simon, 
og har egentlig slet intet med dagens 
emne at gøre. Det skulle da lige være, at 
der sikkert også er 50 ting, vi bør og kan 
forbedre i vores færden på golfbanen.

Nu tænker du – det behøver jeg jo 
ikke at læse. Det er nok kun for begynde-
re. Men nej, det er for os alle. Det hand-
ler nemlig om det gode, gamle begreb 
”Etikette”, som tidligere havde et afsnit 
i Golfreglerne, og som faktisk dækkede 
over alt fra at stille sin bag rigtigt, at 
holde et godt spilletempo, og i det hele 
taget god opførsel på banen og for banen.

Vi tager ikke lige 50 ting, men et udpluk:

• Vælge teested – en stærkt overset 
faktor med stor indvirkning på spil-
letempo, antal mistede bolde og ikke 
mindst din gode oplevelse ved at spille 

golf. Handicapsystemet tager højde for 
variationen, så du får lige så meget ud 
af at spille fra tee 51 som tee 54.

      Så søg den gode oplevelse, fornem-
melsen af, at du kan tøjle banen, at du 
kan score til din formåen – og at du 
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GOD ETIKETTE PÅ BANEN:

Fifty ways to leave your lover

kan vinde oftere over de andre. ”Det 
er jeg ligeglad med”. Men nej, du vil 
jo også gerne have en gratis øl af og 
til. (og husk lige, at ”gul” tidligere var 
52, så hvorfor vælge en meget længere 
bane…).

      Så som de siger på godt amerikansk: 
Tee it forward.

• Det er for dårligt, at greenkeeperne 
ikke får rettet alle de nedslagmærker 
op hurtigt! Men det er vist ikke en af 
de svære, for det er jo dig selv, der skal 
rette dem op. Og så skal du lige rette 
de 3 ekstra op, som de forangående har 
lavet. Men fremover er det heldigvis 

slut med det – for nu har de også læst 
denne artikel.

• Prøvesving. Hvis du slår flere prø-
vesving end du slår slag på en runde, 
så skal du tænke over dine rutiner (der 
var den – artiklen er ikke kun for be-
gyndere…). Ved nærmere eftertanke 
oplever du nok, at det ikke hjælper 
at tage 4-5 prøvesving ved hvert slag.         
Men to ting er dog sikkert: Du driver 
dine medspillere til vanvid og dine 
runder tager over 4 timer og 30 mi-
nutter.

....fortsættes

Af Ole Haag
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• Skrive scores. Når du er færdig på 
greenen, så gå straks videre, så de 
næste kan komme til. Du kan sagtens 
genskabe slagene på hullet, selvom du 
står på næste teested. Derefter kan du 
skrive din markørs score og din egen 
– hvis det da ikke lige er din tur til at 
slå ud. Så ordner du det først bagefter. 
Medmindre I altså spiller ”readygolf”.

• ”Readygolf” er en rigtig god måde at af-
vikle en golfrunde på, når I spiller slag-
spil eller stableford. Der kan hentes rig-
tig meget tid på altid at lade den spille, 

som er klar, uanset afstand til greenen.                                                                                                                    
På den måde formindsker man ind-
virkningen af den samlede gruppes 
”unoder” (måle afstand, vælge jern, 
prøvesving) på tidsforbruget. Gør det!

• Og hvad var det så med den golfbag? 
Jo, den skal med dig hele vejen og hele 
tiden. Den skal ikke stå 50 meter foran 
green, så du skal tilbage og hente den, 
når du har puttet. Og mere alvorligt 
– og det er det – du skal ikke trække 
din vogn mellem greenbunkere og 
greenen. ”Nåh, det er kun lige denne 

ene gang”, men hvis du ganger det med 
antal golfspillere, som har det som dig, 
så får du selv en dag et meget dårligt 
leje i nedslidt græs til dit korte chip 
lige uden for greenen.

Var det en opsang? Ja, sådan vil det altid 
blive opfattet, når nogen minder os om 
vores måde at komme rundt på banen 
på. Er det ”fake news”? Desværre ikke. 
I virkeligheden er tankerne med til at 
give dig selv og alle andre nogle bedre 
oplevelser på golfbanen. Så det er dét, 
det handler om.

Stengade 37
3000 Helsingør

Slotsgade 36B, 1. sal
3400 Hillerød

T 4822 0040
wtc-law.dk

Du må gerne 
tænke stort

...vi klarer alt det med småt!

170706_Hillerod_Golf.indd   1 19/07/2017   10.09
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I Hillerød Golf Klub har vi medlemmer, 
der går et par golfrunder om året. Og vi 
har så også et medlem, der går mindst 
én runde hver eneste dag – det er Tom-
my Märcher. 

Jeg møder Tommy i klubbens café 
til en snak om Projekt 365. Tommy 
kommer direkte fra en runde på Ree. 
Runden på Ree skyldes, at der ikke var 
plads på Hillerøds golfbane. Men en ak-
tiv golfspiller som Tommy er naturligvis 
medlem i to klubber.

Tommys idé med Projekt-365 er at 
samle penge til Juniorfonden. 

Han har på nuværende tidspunkt 
mange sponsorer – dvs. medlemmer og 
virksomheder, der giver fra 1 kr. til 10 
kr. pr. runde, og indtil i dag har Tommy 
gået 165 runder. Tommy samler ikke 
kun penge ind til juniorerne - han sam-
ler også ”søbolde” på sine runder til 
juniorerne.

Jeg var nødt til at spørge ham: ”Bliver 
det ikke lidt kedeligt dag ud og dag ind 
at gå en tur efter den lille hvide bold?”, 
og svaret kom prompte: ”Nej, det er mit 
liv, og det skaber glæde for mig.” 

Naturoplevelsen spiller en stor rolle, 
og ”resultatet er af mindre betydning 
for mig, da jeg altid spiller temmelig 
dårligt”, siger Tommy med et smil. ”En 
golftur giver bare lige positiv energi og 
glæde resten af dagen – så hvis jeg kan 
nå to ture på samme dag bliver glæden 
jo dobbelt så stor”…. 

At gå en golfrunde hver eneste dag er 
en imponerende præstation – jeg ken-
der ikke andre i klubben, der har tid og 
energi til et aktivitetsniveau, som er så 
meget ud over det normale. Men Tommy 
får jo rigtig meget ud af sit kontingent, 
og som han udtrykker det: Golf er altid 
fascinerende frustrerende. 

På mit spørgsmål om ikke der er andre 
opgaver end golfen, der har brug for tid 
– fx familien? Da er svaret: ”Nej, fami-
lien klarer sig godt uden min indblan-
ding…. jeg elsker at være her i klubben, 
og jeg holder meget af caféen.”

Tommy startede med at afprøve As-
serbo Golf Klub via et intro-medlemskab. 
Han synes, det er en interessant bane, 
men han kunne ikke være intromedlem 
år efter år. Resultatet af hans prøveture 
blev, at han valgte at blive vintermedlem 
i Ree Golf Klub, naturligvis samtidig med 
medlemskabet i Hillerød. I 2021 og 2022 
er det dog blevet til fuldtidsmedlemskab 
i begge klubber.

Tommy siger, at han gerne vil have 
flere sponsorer. Han styrer det hele selv, 
så det er nemt. Hvis du har lyst til at 
deltage - så kontakt Tommy – han er at 
finde i cafeen mellem sine ofte to runder.

PORTRÆT:

Projekt 365
Af Per Kristensen

Faktaboks om Projekt 365
Den 10. juli 2022 oplyste Tommy om sin glæde ved golf og om projektets status:

• Der er nu spillet i alt 1.894 runder 
med et gennemsnit på 27,874 pr. 
runde.

• I perioden fra jeg startede i 2014 og 
til i dag er gennemsnittet pr. år nu 
på den rigtige side af 210.

• Udgiften pr. hul i år er lige nu 5,48 
kr., men som så meget andet ændres 
det hver dag.

• Blandt de mange små målsætninger 
kan nævnes at opnå 10.000 point 
i år (nu 5.708), at opnå mindst 

32,00 i gennemsnit i alle runder (nu 
31,89), og at få mindst 10% par eller 
bedre (nu 13,89%)

• På nuværende tidspunkt er listen 
over venlige sponsorer på 23, der 
samlet bidrager med 70 kr. pr. run-
de, og da runde 180 blev spillet i dag 
er saldoen på 12.600 kr. til Junior-
fonden.

• Projekt 365 indbragte i 2021 20.040 
kr. til Juniorfonden i Hillerød Golf 
Klub selvom jeg ikke nåede de 365 
runder, men kun 358.
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PRO‘ENS HJØRNE:

PUTTETEKNIK - 1, 2, 3, 4 øvelsen 

Kig på hullet Kig på bolden21

Længdekontrol er den vigtigste del af putting
Når jeg følger spillere på alle niveauer på puttinggreen og på 
banen, bliver det hurtigt klart for mig, at det sjældent er dét 
at finde den rigtige linje, der er det største problem, men mere 
manglede afstandsbedømmelse, der giver anledning til tre puts 
eller flere. Selvfølgelig skal den rigtige linje findes, hvis bolden 
skal ende i hullet, men faktum er, at langt de fleste af de puts, 
der ikke går i hul, oftest er meget tæt på hullet, når bolden 
ruller forbi, men på grund af manglende afstandsbedømmelse 
fortsætter bolden med at rulle, og du har nu et 1,5m, 2m eller 
længere returput.

En gennemsnitlig golfer med hcp 15-30 holer ca. 70 % af 
alle sine 1-meter puts, 40 % af sine to-meter puts, 25 % af sine 

tre-meter puts og herefter bliver den procentuelle chance for 
at hole kun dårligere. Har du mere end et 2-meter put retur, 
burde dit hovedfokus derfor være på afstandsbedømmelse og 
ikke kun på linjen. 

Afstandsbedømmelse er vigtig
Afstandsbedømmelse kommer fra øjnene og deres melding til 
musklerne om, hvor meget eller hvor lidt tempo, der er behov 
for i slaget til bolden for at opnå den pågældende længde. Det er 
derfor vigtigt at fokusere på hullet, når du tager dit prøvesving 
og ikke på din putter. 

Til sammenligning: hvis du skulle kaste en bold til et be-
stemt målområde, ville du så kigge på din hånd eller dit mål?  
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PRO‘ENS HJØRNE:

PUTTETEKNIK - 1, 2, 3, 4 øvelsen 
Af Kristian Mangor

Sving tilbageKig på bolden Ram bolden43

Ovenstående gøres bedst ved at bruge den samme rutine hver 
gang du skal putte. Din rutine starter med, at du læser/vurderer 
dit put fra en afstand. 

Herefter tager du altid prøvesving, hvor du har dine øjne 
fastlåst på hullet. Stil dig hen til bolden og placer putteren bag 
bolden klar til slaget, imens du ser ned på bolden. 

Fire trin til sikker putning
Du skal nu gøre følgende fire bevægelser, som vist på bille-
derne ovenfor, mens du tæller sekunder inde i dit hoved;  
1, 2, 3, 4. Husk at tælle i et ensartet tempo (så der er den 
samme tid imellem de fire bevægelser).

Du kan herefter roligt kigge op efter bolden og se den rulle i 
hul    

Denne rutine vil for de fleste spillere være hurtigere end de 
normalt er vant til. Dette sikrer, at kroppens afstandbedøm-
melse uforstyrret bliver overført til puttet, uden at forstyrrende 
tanker overtager. 

HUSK, at være realistisk omkring dine muligheder for at hole 
puttet. Har du mere end 2-3 meter til hullet, skal dit hoved-
fokus være på at finde den rigtige afstand til hullet. 

Træn denne rutine til bevidstløshed, gerne uden at putte til et 
hul, til det til sidst føles naturligt at gentage til hvert et put. 
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Igennem de seneste 7 år har jeg haft 
fornøjelsen med at udarbejde layout mm 
for Hillerød Golf Klubs medlemsmagasin 
GOLF - en opgave som ligger fint i tråd 
med min meget tidlige baggrund som 
typograf (en uddannelse som for længst 
er gået på pension og i dag kan ses på 
museum).

De færreste, der sidder med dette num-
mer af GOLF, er klar over, hvordan ma-
gasinet bliver til, og hvilket forarbejde, 
der ligger til grund for den trykte og 
digitale udgave. Det vil jeg forsøge at 
belyse i denne lille artikel.

Den nuværende redaktion er nystar-
tet i indeværende år og består i dag af 
ansvarshavende redaktør Lisbet Pals 
Svendsen, fotograferne Tina og Ulrich 
Machalet, Helle Boisen og undertegnede.

Planlægning
Baseret på erfaringerne fra tidligere 
udgivelser samt planlagte ferier etc. er 
første skridt at udarbejde en produkti-
onsplan i samarbejde med Redaktøren 
og trykkeriet Redhill i Hillerød, som har 
stået for produktionen i den tid, jeg har 
arbejdet med det.

Herfra kommer så Redaktørens opgave 
med at definere det kommende blads 
redaktionelle indhold og udarbejde egne 
artikler samt finde skribenter til de øv-
rige artikler, at sørge for at de valgte ar-
tikler er sprogligt så korrekte som muligt 
og stillet op med rette fontstørrelse samt 
at finde egnede fotos i samarbejde med 
bladets fotografer. Sideløbende med det-
te leverer Sponsorudvalget en oversigt 
over de samarbejdspartnere, som skal 
have annoncer med i Magasinet.

Når alle artikler, fotos og annoncer er 
på plads, bliver de hentet via Dropbox 
og herfra er det min opgave at beslutte 
spaltebredden (vi arbejder med 2 og 3 
spalter) på de enkelte artikler i forhold 
til omfanget og annoncebredderne. Spal-
terne bliver printet ud, så vi kan se det 
faktiske omfang. 

Så herfra går jeg i gang med ”Old 
School”- opgaven og fremstiller opklæb-
ning på papir til trykkeriet, så det er 
forudbestemt, hvorledes bladet skal se 
ud, inden ombrydningen på trykkeriet 
foretages. Det er en spændende og ud-
fordrende opgave at få alle elementer til 
at passe sammen.

Færdiggørelse
Herefter leveres print til godkendelse 
hos redaktøren, Helle Boisen (som er 
magasinets ukronede dronning i det 

MAGASINET:

Hvordan skabes Magasinet Golf?
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BRIDGE:

GOLF-BRIDGE i HGK

sproglige) samt mig selv. Når teksterne 
har været igennem et par korrekturer, 
bliver Magasinet godkendt til endelig 
trykning og en lille uge herefter kan 
den trykte udgave hentes i Hillerød Golf 
Klub. Samtidig med udgivelsen lægger 
Tina Machalet en digitaludgave på Klub-
bens hjemmeside således, at dem, der 
ønsker at læse denne udgave digitalt, 
kan gøre det via:

Magasinet 2 2022 - (hillerodgolf.dk). 
Linket ligger under fanen ”MEDLEM” 
på forsiden.

Jeg håber at klubbens medlemmer 
sætter pris på det store arbejde, der lig-
ger forud med at finde og skrive relevan-
te og interessante artikler. Fremstilling 
af denne udgave har været undervejs i 
ca. 3 mdr. startende med et lille redak-
tionsmøde den 10. juni.

Rigtig god læselyst.

Kom og vær med til at spille bridge i Hillerød Golf Klub
Vi starter den 17. bridgesæson i HGK 
søndag den 2. oktober 2022 – og kan 
du lide at spille bridge er du meget vel-
kommen i klubben - vi spiller på flere 
niveauer.

Vi spiller bridge hver 2. søndag kl. 13.30 
i HGK’s restaurant, med sidste spilledag 
søndag den 2. april 2023 – der er tilmel-
ding fra gang til gang, så derfor ingen 
substitutpligt.  

Præmierne i hver turnering er gavekort 
til Holte Vinlager i Hillerød 

Kontingentet i HGK’s Bridgeklub er 
150 kr. pr. person/300 kr. pr. par, for 
hele sæsonen. 

I kan læse mere om bridgeklubben 
på HGK’s hjemmeside.

Tilmelding til bridgeklubben senest 
den 15. september 2022 på bridge@
hillerodgolf.dk  

Bridgeklubben i HGK
Birte Kildgaard og Flemming Andersen

Af Birte Kildgaard og Flemming Andersen

MAGASINET:

Hvordan skabes Magasinet Golf?
Af Henning Hansen

Supplement og fornyelse
Med dette nummer af GOLF syntes 
vi, at det er blevet tid til at finde 
supplerende kræfter til at indgå i 
redaktionen som skribenter samt 
en person, som har lyst til at påtage 
sig opgaven med den grafiske del af 
Magasinet. Har det din interesse, så 
kontakt Lisbet Pals Svendsen (se 
mailadresse på side 4), og hør mere 
om dette hyggelige og spændende 
arbejde.
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KIRSTENS KLUMME:

Scramble-match 

Scramble-match i alternativ version
Det er spændende at lære nye damer at kende! Og jeg mødte 
forventningsfuld op nede i golfklubben, hvor jeg smilende hil-
ste på mine holdspillere Grazyna, Nina og Inge. I øvrigt kunne 
jeg med selvsikker attitude fortælle damerne, at jeg havde 
spillet scramble-match adskillige gange, hvorefter Grazyna 
udråbte mig til holdkaptajn. Fint nok!

Ved hul 1 følte jeg en vis usikkerhed. Hvordan var det nu med 
de regler? Nå, ja, vi skulle vælge det bedste drive. “Jamen, skal 
jeg så ikke spille med mere?”, spurgte Inge. Her opstod det 
skæbnesvangre øjeblik, da jeg svarede: “Jo, nu spiller vi bare 
individuelt resten af hullet”. Nina havde ellers printet reglerne 
ud, men dem havde jeg vist ikke nærlæst.

Ved hul 2 kommer en dame løbende. Holdet efter os havde 
set, at vi lavede noget forkert. “Nej”, svarede jeg kækt, “vi 
har styr på det”.

Ved hul 3 undrede vi os over, at holdet foran os stod så læn-
ge nede i dalen. Hvad lavede de dog dér? (At de diskuterede 
strategi for andetslaget, faldt os ikke ind.)

Efter endt spil og en drink i baren, kommer Marianne forbi 
og undrer sig over alle vores tal på scorekortet. Nu går den 
frygtelige sandhed op for os. Vores (læs: mine) regler er jo helt 
forkerte. Og scorekortet er intet værd.

Men de søde damer sagde samstemmende, at vi havde haft 
det SÅ hyggeligt.

Morale: Det kan godt betale sig at læse vejledningerne til de 
forskellige spilformer, der ligger på Tirsdagsdamernes hjem-
meside. Jeg siger det bare …

Af Kirstens Hau

FREDERIKSVÆRKSGADE 87 
& KØBENHAVNSVEJ 53, 
HILLERØD
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Vin og spiritus til enhver lejlighed

Altid gratis smagsprøver

Byens største vinhandler

www.hilleroedvinkompagni.dk
Bestil online eller kig forbi vores butik på

Frejasvej 32, 3400 Hillerød
Tlf: 61426112

EV6 KØRER OP TIL 528 KM PÅ EN OPLADNING

Knud Nielsen a/s
Frederikssund 6 Korshwj 5 6 Tlf. 47 31 05 55
Hillerwd 6 Frejasvej 27-29 6 Tlf. 48 26 23 23
www.knud-nielsen.dk

EV6

Pris fra
 kr. 3

29.900

Op til 5
28 km

Masser af udstyr

Book en prwvetur
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HTH Hillerød
Vølundsvej 19 • 3400 Hillerød
Tlf. 4826 6450 • hth.dk LARS OLSEN, INDEHAVER

KØB HOS
HTH I HILLERØD

OG STØT HILLERØD 
GOLFKLUB


