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Sæson 2021 går snart på hæld og vil nok mest blive husket for at være det år, hvor 
vi i roligt tempo lagde alle restriktioner, som Covid-19 havde skabt året før, bag os. 
Det er igen blevet muligt at samles flere og flere samt gennemføre de fleste arran-
gementer i sportslig og foreningsmæssig regi. Umiddelbart kan det lyde som om, at 
vi med Corona i erindringen nu har lagt en ubarmhjertig og usympatisk fjende bag 
os. Sandheden er dog, at pandemien faktisk også har haft positive og udviklende 
sider for golfsporten og for Hillerød Golf Klub.

Nedlukningen af vores samfund bragte, som den mulighed, der var til stede for 
at komme uden for hjemmets fire vægge, tusindvis af danskere ud i naturen. Mange 
opdagede her en ellers glemt ressource. De danske skove har som aldrig før været 
befolket med et vandrende menneskehav, og det samme har gjort sig gældende i 
andre områder, der kunne byde på store naturoplevelser. Denne for en del men-
nesker nyvundne erkendelse har efterfølgende ført til et medlemskab af en golf-
klub, hvor sportslig udfoldelse i frisk luft og mulighed for gode naturoplevelser i et 
socialt fællesskab har været det bærende tilbud til nye medlemmer. Et for mange 
velkomment tilbud!

Hillerød Golf Klub har haft en medlemsfremgang på næsten 200 og medlemstallet, 
der ellers i tidligere år har været stærkt og bekymrende udfordret, runder nu 1460 
medlemmer. Heraf rummer junior-/ungdomsafdelingen alene 228 medlemmer og 
er således en af landets største. 

Det stigende medlemstal har sat sig spor på banen, idet det er blevet sværere 
på kort sigt at booke spilletid. Udviklingen har da også medført nogle overvejelser 
hos klubbens ledelse over, hvor mange medlemmer klubben reelt kan rumme for at 
kunne tilbyde rimelig spilleadgang til banen. Som udgangspunkt er det dog næppe 
alene medlemstallet, der styrer adgangsmulighederne til banen, men i lige så høj 
grad aktivitetsniveauet hos medlemmerne - og det er i øjeblikket højt!

Lad os dog i første omgang glæde os over de mange nye medlemmer, som vi har 
ventet på i flere år. Velkommen til og ”god tur” til alle.

Bjarke Schmidt
Redaktør

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.

Helle Boisen
Skribent og korrektur
klubben@hillerodgolf.dk

Per Kristensen
Skribent
Per.kristensen49@ 
gmail.com

Ejgil Jensen
Skribent
Ejgiljensen1@gmail.com

Ole Pries 
Fotograf
ole@pries.one

Henning Hansen
Grafisk tilrettelægning
eogh@newmail.dk

Bjarke Schmidt 
Redaktør og ansvars
havende
bjarke@blip.dk
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BANEN:

Hillerød Golf Klubs nye bane på vej

Der har gennem mere end et årti pågået diskussioner om 
opførelse af det nye regionshospital, nye togstationer m.v. i 
forbindelse med etableringen af bydelen Favrholm, og som en 
afledt effekt af dette også en omfattende ombygning af Hillerød 
Golf Klubs bane.

De seneste 4-5 år har vi brugt utrolig mange ressourcer på at 
forhandle de bedst mulige betingelser for HGK med alle invol-
verede parter: Bane Danmark, Region Hovedstaden, Lokaltog 
og Hillerød Kommune. Da vi endelig i efteråret 2020 kunne 
underskrive aftalen med SOL om bygningen af vores nye bane 
med en finansiering på plads, syntes vi, at vi var godt på vej.

Tunnel og skrænter med problemer
I slutningen af marts ankom vores entreprenør, og så skulle vi 
til at realisere drømmene om den nye bane. Inden vi kom rig-
tigt i gang, skulle vi dog lige have etableret en ny tunnel under 
S-banen. Tunnelen fik vi klaret i påsken, og efterfølgende skulle 
vi have lavet adgangsveje og færdiggjort skrænterne til stier-
ne. Det viste sig ikke at være helt enkelt at få lavet det rigtige 
fald på stierne, så regnvand m.v. faktisk løb ned i kloakkerne 
og ikke bare efterlod en masse mudder i tunnelen. Det slås vi 
stadig med, men det skal nok lykkes til sidst. Skrænterne skal 
sås med en blomsterblanding, der understøtter vores tanker 

Af klubmanager Kim Hyrzkov
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om biodiversitet. Vi har sået 2 gange, men de kraftige skybrud 
har skyllet alle frøene ned igen, så vi må bare fortsætte, til det 
lykkes at få frøene til at spire på det rigtige sted.

Projekt dræn og vandingsanlæg
Baneentreprenøren har siden påske arbejdet hårdt på at lave 
de 3 nye huller og en super driving range. I starten hørte vi 
tit, at ”de flytter jo bare jord frem og tilbage; hvornår sker 
der noget?” Det er ganske rigtigt, at der er flyttet megen jord 
for at give hele området det helt rigtige design. Der er faktisk 
flyttet op mod 30.000 m3 jord for, at vi kan få det, som vi vil 
have det. Og da nu vi havde fået flyttet rundt på jorden, skulle 
vi samtidig have nedlagt dræn og vandingsanlæg til hele det nye 
område. SOL lavede alle dræn, og vores greenkeepere knok-
lede med at lave det nye vandingsanlæg inkl. vand reservoir,  

da vi ikke kunne få eksterne specialister til at lave det.  Sam-
tidig skulle vi have bygget et hus til vores nye store pumper. 
Det tog Pelle sig af!

Sten samlet sammen pr. håndkraft
Inden vi kunne påbegynde såning af området, skulle vi først 
have fjernet sten fra området. Vi havde nok aldrig forestillet os, 
at almindelig landbrugsjord kunne indeholde så mange sten. I 
nogle områder har vi håndsamlet sten for at få så meget som 
muligt væk, og i andre områder har vi kunnet fjerne stenene 
maskinelt. De frivillige fra klubben, som hjalp, var godt trætte 
efter, at vi havde samlet omkring greens.

I juni blev greens og teesteder sået, og så skulle vandings-
anlægget stå sin prøve, så vi kunne få hurtig vækst i græsset. 
Efter lidt justeringer fungerede det perfekt, og alle sprinkle-
re vandede lystigt over de nye områder ca. én gang i timen 
hele døgnet. Allerede efter ganske få dage kunne vi se, at det 
grønnedes.

Tre nye huller på vej
I juli måned fik vi færdiggjort fairways, semirough, højrough 
og Driving Range. Også disse områder blev tilsået. Arbejdet 
med Driving Range fortsætter henover efteråret, for øverst 
på vores ønskeseddel står en range med 14 overdækkede ud-
slagspladser, 2 studios og 14 ikke overdækkede udslagsplad-
ser. Dette kræver forskellige tilladelser, som vi forventer at få 
i løbet af efteråret.

Resultatet er blevet, at vi har fået 2 nye par-4 huller, som 
er meget flotte og lidt udfordrende. De giver gode muligheder 
for både at besøge det nye vandreservoir og en del bunkers! 
Herudover har vi et nyt par-3 hul med udslag fra skoven ved 
diget henover vores nye vandløb, som SOL og greenkeeperne 
fandt på at lave, da vi skulle grave ud til det nye vandreservoir 
på 4000 kvm. Det er ”mega flot”. Det bliver fra det nye re-
servoir, vi i fremtiden skal vande hele banen og ikke længere 
pumpe grundvand op til vanding.
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Hvornår kan vi så få lov til at spille  
de nye huller?
Vi havde håbet at kunne åbne dem til efteråret, men vejrliget 
har ikke givet os de mest optimale vækstbetingelser. Derfor 
har vi besluttet, at vi ikke kommer til at spille de nye huller 
før i 2022, men så bliver det også fantastisk.

Det var jo så den nemme del af vores ombygning. I august 
gik vi i gang med at ændre på den eksisterende del af banen, 
og her skulle vi i høj grad have detailplanlægningen på plads, 
for samtidig med, at vi skal ombygge vores nuværende huller, 
skal vi også sørge for, at der kan spilles golf. For at være helt 
ærlig, så er det ikke nogen ukompliceret opgave at få det hele 
til at hænge sammen.

Ombygning af eksisterende bane
Vi tog fat på hul 12 (nyt hul 4) og etablerede de nye teesteder 
(med et midlertidigt provisorisk teested nedenfor skrænten) 
og etablerede de nye teesteder på hul 7 (nyt hul 9) også med et 
midlertidigt provisorisk teested. Da dette arbejde var gennem-
ført, kunne vi rykke tilbage til de kendte teesteder. Herefter 
rykkede vi teestedet på hul 9 frem, således at vi kunne lave 
de nye teesteder til det fremtidige hul 8 (gl. hul 6). Her kan vi 
ikke rykke tilbage til det gamle teested og bruger det proviso-
riske teested frem til åbning af den nye bane. Disse opgaver 
blev udført med mindst mulig gene for golfen, men man kan jo 
ikke undgå at bemærke, at der arbejdes på banen. Sideløben-
de med dette etablerede vi nyt vandingsanlæg på alle de nye 
teesteder og påbegyndte også at lægge ny hovedvandledning.

På denne måde vil vi over hele efteråret arbejde os gen-
nem hele banen, og vi forventer, at vi er færdige medio/ultimo 
oktober med alle omlægninger.

Klubbens egne ressourcer kraftigt i spil
Man kunne godt tænke, at nu har vi jo entreprenører til at lave 
ombygningerne, så det trækker vel ikke så meget på klubbens 

egne ressourcer, men der tager man fejl. Det er en kæmpe 
opgave både i etableringsfasen og ikke mindst i indgronings-/
plejefasen for vores greenkeepere. Vi har konstant 2 – 3 fuld-
tidsressourcer på at passe det nye område og hjælpe med at 
ombygge den eksisterende del af banen. Ved siden af dette har 
vi en meget stor opgave med planlægnings- og projektledelse 
af hele projektet.

Men alle involverede glæder sig helt vildt til, at vi til foråret 
kan åbne en ny fantastisk bane for alle vores medlemmer og 
se tilbage på at have været med til en helt unik omlægning af 
en gammel golfbane.
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Sidste år nåede vi lige at afholde Hillerød 
Golf Klubs ordinære generalforsamling, 
inden Danmark lukkede ned på grund af 
Covid-19. I år måtte vi vente til tidligt 
på sommeren, hvor landet var begyndt 
at åbne sig igen. 

Det viste sig, at bestyrelsen havde 
valgt lige den dato, hvor Danmark skulle 
spille EM landskamp mod Belgien. An-
tallet af potentielle deltagere var truet. 
Formand Jan Aarup tog derfor en kølig 
beslutning og udsatte generalforsamlin-
gen med en time samtidig med, at der 
blev inviteret til storskærm fra kampens 
start. Så kunne vi fodboldinteresserede 
møde op allerede før kl. 18 og se hele 
kampen på storskærm i mødelokalet.

Du kan læse et fyldigt referat fra ge-
neralforsamlingen på HGK’s hjemmeside 
under ”Nyheder”.

Her i magasinet vil vi til gengæld 
forsøge at bringe et stemningsbillede 
af aftenen.

Jeg viste Coronapas og fik udleveret 
stemmeseddel allerede kl. 17.45. De 
næste par timer sad vi og kiggede på, at 
Belgien vandt 2 – 1.

Kl. 20 kunne dirigenten, Ole Haag, sige 
godaften til 80 fremmødte og stemme-
berettigede medlemmer. Samtidig kunne 
han konstatere, at mødet var lovligt ind-
kaldt i henhold til klubbens vedtægter.

Formand Jan Aarup aflagde årsberet-
ning og sluttede sin tale med at sige: 
”Tak for 7 gode år som formand for 
HGK – Jeg fortsætter gerne i bestyrelsen, 
men ikke som formand.”

Under punktet ”Forventninger til frem-
tiden” gennemgik banearkitekt Philip 
Spogard de nye huller på banen, som 
han har haft stor indflydelse på. Noget 
af det første Philip sagde: ”Aldrig har jeg 
deltaget i et projekt med så mange kræ-
vende interessenter, som her i Hillerød: 
DSB, BaneDanmark, kommunen, nabo-
er og så selvfølgelig HGK.” Det gjorde 
et dybt indtryk! Banearkitekten brugte 
ca. en time til at fortælle om projektet 
og besvare spørgsmål.

KLUBBEN:

Generalforsamling med fodbold, baneorientering og formandsskifte
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KLUBBEN:

Generalforsamling med fodbold, baneorientering og formandsskifte

Efter Philip Spogards indlæg gik ordet 
videre til baneudvalgsformand René 
Kjærsgaard-Nielsen. René sagde ind-
trængende, at vi i nærmeste fremtid 
måtte forvente indkaldelse til en eks-
traordinær generalforsamling, da vores 
økonomi slet ikke er i overensstemmelse 
med medlemmernes nuværende krav og 
forventninger. 

Karsten Melson spurgte, om bestyrelsen 
havde en plan for overgangsfasen fra 
spil på den ”gamle bane” til spil på de 
nyetablerede huller. Ellers var spørgely-
sten beskeden.

Lars Broch Christensen fortalte om 
årets pengeforbrug, altså det reviderede 
regnskab. Et medlem påpegede et uklart 
punkt i regnskabet, hvilket blev taget til 
efterretning.

Alt i alt har bestyrelsen dog styr på 
økonomien.

Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Hen-
rik Pedersen, da Henning Hansen ikke 
ønskede genvalg.

Som aftenens sidste indslag fik Henning 
Hansen overrakt en lille erkendtlighed 
med en tak for arbejdet i bestyrelsen. Vi 
nærmede os nu klokken 23 og afslutnin-
gen på en stor aften.

Efter generalforsamlingen konstituerede 
den nye bestyrelse sig således:

Den nye bestyrelse

Rene Kjærsgaard-Nielsen, formand

Jan Mayland Madsen, næstformand

Lars Broch Christensen, kasserer

Jan Aarup

Henrik Pedersen og

Lone Hornshøj Reuther

Af Ejgil Jensen
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GOLFREGLER:

Provisoriske bolde og bunkerdrop

Må man spille en provisorisk bold, hvis 
man ikke ved, om bolden er i vandet på 
hul 4 og 17? Det er et ofte stillet spørgs-
mål. Det er snart en overstået diskussion 
ved hul 4, men da vi jo også spiller på 
andre baner, er det stadig en god ting at 
få afklaret spørgsmålet generelt.

Provisoriske bolde i  
et strafområde
Regel 18.3a: ”Hvis en bold kan være 
mistet uden for et strafområde, eller 
kan være out of bounds, må spilleren 
for at spare tid spille en anden bold 
provisorisk…”. 

Så hvis den kun kan være i vandet, 
hvis den ikke findes, så må man ikke 
spille en provisorisk bold, hvilket helt 
klart vil være situationen ved hul 17 
oppe ved greenen med den måde, der 
er klippet på. Her kan bolden ikke blive 
væk uden for strafområdet. Derfor:  fin-
des den ikke, er den i, og der kan altså 
ikke spilles en provisorisk. Hvis der 
spilles en anden bold fra teestedet, er 
det en ny bold. Ellers skal der droppes 
oppe ved greenen.

Provisorisk bold på hul 4
På hul 4 kan bolden godt med højt græs 
og skjult udsyn blive væk uden for straf-
området ude til højre, men den kan også 
findes. Så en provisorisk er OK. Man ville 
også kunne forsvare at spille en proviso-
risk bold, hvis bolden måske/måske ikke 

lige er kommet over i højre side af søen. 
Her er græsset højt nok uden for (eller 
jorden våd nok) til, at bolden måske kan 
blive væk. MEN – så fanger bordet! 

Da man jo kun må spille en provi-
sorisk bold, ”hvis den kan være mistet 
uden for strafområdet”, så kan man ikke 
længere sige, at ”hvis ikke jeg finder 
den, så er den i strafområdet”, og så 
efterfølgende droppe efter den regel. For 
hvis det var sikkert, så kunne man ikke 
spille en provisorisk. Kort sagt:  bolden 
skal findes! Og hvis den findes, herunder 
i strafområdet, så gælder de muligheder, 
man har i en sådan situation. OG – den 
provisoriske bold er nu ude af spil!

Drop ud af bunkeren
Nu, hvor vi har nævnt hul 17, så er det 
måske relevant at repetere den nye 
mulighed for ”at flytte bolden ud af bun-
keren”, hvilket typisk vil dreje sig om 
forreste bunker med den høje kant, ved 
at erklære den uspillelig. Udover spil fra 

forrige sted og de øvrige normale mulig-
heder med ét strafslag (drop på flaglinjen 
eller inden for 2 køllelængder i bunke-
ren), så kan man også med to strafslag 
droppe ud af bunkeren på flaglinjen.

Som udgangspunkt gør det ondt inde 
i ens hoved at bruge to strafslag på sådan 
noget. Men hvis man generelt har pro-
blemer med den høje bunkerkant, eller 
hvis bolden har boret sig ind i kanten, 
så kan man hurtigt få brugt 2 slag i den 
bunker. Så overvind din ærgrelse, tag 
bolden ud, drop den på flaglinjen og spil 
bolden elegant over bunkeren i stedet. 
Som jeg plejer at tælle: første slag i bun-
keren, drop uden for i tre, spil den over 
bunkeren og i hul i fire. Så er det jo en 
meget god oplevelse!

Skulle du have flere spørgsmål, så kan 
du altid skrive til regel@hillerodgolf.dk 
eller du kan gå til hjemmesiden og finde 
flere oplysninger under menuen Bane/
Regelhjørnet.

Af Ole Haag
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PRO’ENS HJØRNE:

Vejen til bedre chipping

Måske gør du det sværere, end det burde være! Når jeg har 
elever, der klager over dårlig chipping, så er det første, jeg 
tjekker, deres opstilling og det, jeg først og fremmest tjekker 
er, hvor langt står eleven fra bolden?

Tjek din afstand til bolden
Hvis du er mere end 30 cm væk fra bolden i din opstilling, 
tilføjer du variabler, der bare ikke er nødvendige. Det største 
problem er, at køllen har en tendens til at svinge rundt om din 
krop med et køllehoved, der åbner og lukker. Det er svært at 
ramme et godt chip fra den position.

En enkel tjekliste
Her er en enkel tjekliste, du kan bruge næste gang, du skal 
træne dit chip.
1. Start med en smal stance (et køllehoveds længde).
2. Stå tæt på bolden (ca. 30 cm).
3. Løft dine hænder, så skaftet er mere lodret.
4. Læn din vægt og dit grip over mod venstre.
5. Sigt køllen mod den linje, du gerne vil have bolden til at 

starte på.
Du er nu klar til at lave et simpelt tilbage- og gennemsving, 
hvor du slår lidt ned på bolden.

Skaftet i mere lodret stilling
Nøglen til et bedre chip er at rette skaftet mere lodret i op-
stillingen. Det får køllen til at se på målet, mens du svinger 
tilbage og igennem og forhindrer køllen i at svinge indefra. Fra 
denne opstilling er det svært at slå bolden ud af linje, og der 
er langt mindre risiko for, at du rammer den tykt eller tyndt. 

Så hvorfor ikke gøre det så simpelt som muligt?

Af Kristian Mangor
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PROFESSIONELT GOLFLIV:

”… og så ”kører møllen” bare!”

Vi sidder som tilskuere foran TV og 
imponeres gang på gang over de profes-
sionelle golfspilleres udøvelse af spillets 
detaljerede finesser. 

Golfslag udført med præcision mod 
det lille hul under flaget på green. En 
tanke opstår, mens vi følger førerbolden 
- det lille indblik, TV tillader os: hvad 
sker der uden for kameraets fokusering: 
Hvordan har spillerne forberedt sig til 
det, vi i dette øjeblik sidder og kigger 

på? Hvem hjælper dem og hvilke over-
vejelser har de gjort sig i forbindelse med 
deres valg? Hvad er det for et liv, de lever 
som professionelle golfspillere uden for 
og på banen?

En af Hillerød Golf Klubs ypperste re-
præsentanter i de professionelles ræk-
ker, Nicole Broch Larsen, er villig til at 
give os nogle af svarene på denne over-
vældende mængde af spørgsmål.

Valg af turnering
Som udgangspunkt skal PRO’en finde 
frem til en turnering, som han/hun er 
kvalificeret til at deltage i. Efterfølgende 
tilmelder spilleren sig den valgte, men 
hvordan finder man frem til turnerings-
tilbuddene? 

Nicole fortæller, at som medlem af Euro-
patouren og LPGA har den professionel-
le spiller en log-in adgang til en portal, 
hvorfra man kan tilmelde sig deltagelse 
i turneringerne. Der gennemføres årligt 
ca. 20 LPGA-turneringer med deltagelse 
af mellem 125-140 spillere i hver turne-
ring. Den enkelte professionelle spillers 
mulighed for deltagelse er typisk be-
stemt af placering på verdensranglisten. 
Herudover gennemføres 5 Majors, som 
hver især har særlige krav til deltagel-
se. På et spørgsmål om turneringsfee, 
svarer Nicole:

  - Vi betaler 200 $ (kr.1221,-) i 
turneringsfee. Beløbet dækker spille-
ret, adgang til prøverunder alle dage i 
turneringsugen, baneguide, forplejning 
mandag til søndag, typisk morgenmad 
og frokost.

Turneringsledelserne hjælper ofte 
med indkvartering ved at oplyse navne 
på hoteller til tilbudspris og kontaktper-
soner, der i øvrigt står klar til at hjælpe.

- Men i USA er der begrebet ”hou-
sing”, hvor en familie - i almindelighed 
medlemmer af den pågældende klub 
eller nogle som bor i området omkring 

Foto: Getty Images



HILLERØD GOLF KLUB 13

PROFESSIONELT GOLFLIV:

”… og så ”kører møllen” bare!”

- ganske gratis stiller deres bolig til rå-
dighed for overnatning. Der vil typisk 
være nævnt nogle kontaktpersoner i 
skrivelsen fra turneringsledelsen, som 
man kan kontakte og sige: vi er 3 piger, 
der gerne vil bo hos jer. Kan det lade 
sig gøre? For mange spillere har det 
udviklet sig til, at de år efter år bor hos 
de samme familier. 

Er man som professionel 
garanteret en deltager
indtægt?
- Det er lidt forskelligt. I US-Open får 
alle, uanset om cuttet er klaret, et beløb. 
I Asien er der turneringer, hvor kun 60 
deltager, og her er der ikke en cut-græn-
se. Derfor er der et præmiebeløb til 
alle. Ellers er der kun præmiepenge 
til de spillere, der klarer cuttet, det vil 
sige 70-80 spillere. Det mindste beløb 
ligger omkring 3000 $ (Kr. 18.325,-). 
Økonomisk set bringer det kun lige del-
tagelsen i nul, for der skal jo afregnes 
flybilletter, hotel, caddie, fysioterapeut, 
mad mv. Man plejer at sige, at et år på 
LPGA koster i rejseomkostninger om-
kring 1 mill. danske kroner. Nok noget 
mere, end de fleste går og tror!

Hvad er en typisk uge for dig?
- Når nu jeg skal af sted til USA, så vil 
jeg typisk spille 9 huller mandag og 
efterfølgende træne lidt. Det samme 
tirsdag, og så er der typisk noget PRO-

AM om onsdagen over enten 18 eller 9 
huller. Om torsdagen starter turnerin-
gen jo typisk, og så ”kører møllen” bare. 

Runderne i dagene inden turnerings-
start bruges som prøverunder, hvor facts 
og erfaringer fra banen nedfældes. Prø-
verunderne bruger spillerne på at finde 
ud af, hvilke linjer fra tee der er bedst, og 
hvor man helst ikke skal miste bolden, 
samt hvordan greenområderne er. Iagt-
tagelserne noteres i den lille baneguide, 
som vi som tilskuere tit ser spillerne 
bladre ihærdigt i ude på banen.

- I min baneguide, der består af en 
billedside og en blank side, der har jeg 
efter prøverunderne typisk oppe i top-
pen noteret min linje fra tee. Det kan 
være et træ eller højre kant af bunker 
eller et eller andet specifikt. På greens 
tegner jeg nogle cirkler, der angiver 
zoner, hvor det er sikkert at være og 

med mulighed for at nå pinden, men 
også zoner, som jeg skal undgå, fordi 
de måske hælder for meget. Vi får pind-
placeringerne oplyst dagen inden, og 
dem tegner jeg så ind i baneguiden, så 
jeg faktisk allerede dagen inden har en 
plan for, hvordan jeg vil spille hullet. 
Så der er ret meget taktik og Course 
Management. 

Caddiens rolle
Hvis vi vender tilbage til tv-billedet, så 
følges spilleren altid af en udstyrsslæ-
bende person, nemlig caddien. Det er 
et krav, at der deltager en caddie i tur-
neringerne, og derfor tager caddien også 
naturligt del i prøverunderne.  

- Typisk kommer caddierne dog også 
en dag før os andre og gennemspiller 
banen på egen hånd, hvor de noterer 
deres egne noter ikke mindst omkring 

Af Bjarke Schmidt

Foto: Getty Images
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green, hvor de bruger ekstra tid. De 
har nok ofte gjort sig endnu flere noter, 
end vi har. 

Caddiebegrebet fører til en længere 
snak om, hvordan man finder en cad-
die, man kan samarbejde med, for der 
findes ikke en speciel caddieuddannel-
se, hvilket fører til caddier med meget 
forskellig baggrund og erfaring. Også 
caddiernes praktiske rolle og aflønning 
bliver rundet. 

- Snakken går jo hurtigt derude 
og der findes nogle personer, der altid 
ved en masse om, hvad der sker hos 
både spillere og caddies. Så hvis man 
tager fat i en af disse personer og si-
ger, at man mangler en caddie, eller at 
en caddie søger en spiller, så går der 

ikke længe, før rygtet er nået hele ve-
jen rundt. Der er caddies nok til alle. 
Det fascinerende i det samarbejde er 
jo, at ham, der lige nu går caddie for 
verdens-etteren, ikke nødvendigvis be-
høver at være god for mig - og omvendt. 
Det er superindividuelt, hvad man som 
spiller har brug for.

For mit vedkommende er caddien en 
person, jeg spørger til råds, hvis jeg er i 
tvivl eller usikker på nogle ting. Når vi 
efter drivet kommer frem til bolden, kan 
vi drøfte vores individuelle vurderinger 
af hullet og komme frem til, hvordan det 
skal spilles, men det er mig, der spørger, 
og hvis jeg ikke gør, så er det fordi, jeg 
har styr på hullet og ikke har behov for 
gode råd. Men der findes også caddier, 
der styrer det hele og som uopfordret 
fortæller spilleren i detaljen, hvad han/
hun skal gøre. 

Men så er der jo også alt det mellem 
slagene, hvor caddien har en kæmpe 
betydning. Det her med at få opmærk-
somheden væk og snakke om noget 
andet. Det er nok en lige så stor del af 
caddiearbejdet.

For spillerne er caddien på det øko-
nomiske plan en del af turneringsom-
kostningen. Om caddiernes aflønning 
fortæller Nicole:

- Selv om der kan være forskelle, 
så er den typiske caddieløn på LPGA 
1500 $ (Kr.9.200) om ugen. Så skal de 
selv sørge for hotel, indenrigsfly, mad, 

transport. Hertil kommer så procenter 
af præmiepenge som typisk er 5% af et 
klaret cut, 7% for en top-10 og 10% for 
en sejr. Hvis caddien skal flyve fra USA 
til Europa eller omvendt, så betaler 
spilleren også typisk hele flybilletten.

I Nicoles team, der undertiden er 
med ved turneringerne, finder man 
hendes svingtræner igennem 10-11 år, 
David Dickmeiss, og en puttetræner, 
Donald Scott, samt en mentaltræner, 
Jacob Hansen. Herudover deltager en 
fysioterapeut, der i øvrigt deles med 5 
andre piger på LPGA-touren. Dog igen 
en spilleromkostning:

- Jo, men igen er jeg privilegeret ved at 
være en del af PRO-teamet og TEAM- 
Danmark. DGU hjælper også med noget 
af Davids løn og de betaler også for, at 
han kan komme ud til nogle af vores 
turneringer. Vi er tre spillere: Nanna 
Koerstz Madsen, Emily Pedersen og 
jeg, der alle har den samme træner og 
derfor deler ham. Han er med til ca. 6 
turneringerne om året i USA, hvor han 
også får lejlighed til at se os i kamp. 
Det kan jo godt gøre en forskel i forhold 
til på træningsbanen. Min puttetræner 
deltager 2-3 gange i løbet af året.

Når man tænker på de nærmest hysteri-
ske krav der er til ro under spillet på en 
dansk golfbane, så må det være noget af 
en udfordring at spille for et tusindtalligt 
publikum tæt på spillerne.

Foto: Getty Images
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- Det er helt klart noget, man skal vænne 
sig til, og noget man lærer op igennem 
rækkerne. Jeg ved ikke om man nogen-
sinde helt vænner sig til det, men under 
coronatiden har man fundet ud af, at 
publikum har en kæmpe betydning for 
atmosfæren, og jeg må i hvert fald kon-
statere, at jeg har savnet stemningen. 
Uden publikum har man næsten følt, 
at man bare spillede en hyggerunde! 
Så ud over også at være en faktor, der 
kan skabe ekstra nervøsitet, når man 
er med fremme, så er det også bare 
mega-fedt, når hullerne er spækket med 
tilskuere.

Man hører undertiden ven
dingen ”nu er han/hun gået 
i klubhuset!” Hvad sker der 
rent praktisk?
- Hvis det er en af de første tre dage 
med en dag bagefter, så vil jeg gå ind og 
skrive scorekort. Hvis det er en morgen-
start, vil jeg typisk lige gå ind og få lidt 
frokost og reflektere lidt over runden og 
så efterfølgende gå ud og ”varme ned”, 
som vi kalder det. Jeg vil gå på rangen 
og slå nogle bolde og arbejde lidt på 
nogle af de ting, der måske ikke lige er 
kørt helt perfekt. Hvis det har kørt godt, 
så har jeg nogle rutiner og øvelser, som 
jeg ved, jeg skal igennem i forhold til at 
vedligeholde mit sving. Så måske lige 
på puttinggreen for at slå et par putt og 
så hjem og slappe af.

Hvor stor indflydelse har 
sponsorer på valg af udstyr?
-  Noget af det første Anders Hansen 
(tidl. PRO) sagde til mig var: ”Nu skal 
du ikke skifte udstyr til et eller andet, 
du ikke har spillet med før. Det vigtigste 
er, at du spiller med det, du spiller bedst 
med.” Det lyder meget forkert i manges 
ører, at hvis man kan få 100.000 kr. for 
at spille med et bestemt mærke, hvorfor 
gør man det så ikke? Det er jo mega 
mange penge, men problemet er, at hvis 
du ikke kan spille eller præstere med 
det, så er 100.000 ikke så meget værd. 
Der var en overgang, hvor jeg var på 
kontrakt med Mizuno, men lige nu er 
jeg fritstående og er endt med at have 
min bag fyldt med Callaway-udstyr. Det 
er fordi jeg er blevet fittet til det. Ping 
og Callaway er desuden ude på LPGA 
hver uge, hvor de yder service og er 
generelt gode til damespillere, hvilket 
nogle udstyrsmærker bestemt ikke er.

Hvor stor en procentdel af 
dine indtægter kommer fra 
sponsorer?
- I de gode år har jeg måske været dæk-
ket ca. 25 %, men sådan har det ikke 
været alle år og sådan er det heller ikke 
lige nu. Heldigvis har jeg trods et eller to 
trælse år kunnet leve af det. Men det er 
heller ikke sådan, at hvis jeg stoppede 
i dag, så kunne jeg gå og lave ingenting 

resten af mit liv. Heldigvis har det al-
drig for mig været på grund af penge-
ne, jeg har spillet, og heller ikke noget, 
der har fyldt, når jeg står på 18. med 
et to-meter putt og tænkt, åh Gud, det 
kommer til at koste mig mange tusinde. 
Men det er klart, at for nogle fylder det. 
Det kan jo på et eller andet niveau være 
afgørende for, om man har råd til at 
deltage i den næste turnering om 3 uger.

Samtalen med Nicole har afsløret 
nogle sider af de professionelle golfspil-
leres vilkår og liv, som mange nok ikke 
tænker over, når TV blænder op for de 
store turneringer.

Foto: Getty Images
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Der er mus, ræve og ulve overalt på Hillerød Golf Klubs baner. 
Jeg mødte dem på Par-3-banen, Driving Range, 18 hullers 
banen og i området ved putting-greenen. Hvis du ikke tror på 
det, så kik forbi klubben sidst på eftermiddagen. Der vil du 
møde forskellige grupper af glade børn, som nyder samværet 
og golfspillet. Grupperne har navn efter dyrene. Det er hygge-
ligt at høre de glade stemmer, der giver liv og glæde i klubben.

Begejstrede Skovmus 
Det første hold jeg møder en sen torsdag eftermiddag, er Skov-
musene. En charmerede flok børn mellem 4 – 7 år med lyst til 
at lære golf. Den åbenhed og begejstring jeg møder kan kun 
smitte af på de mange forældre og andre, der er tilstede. Shø-
le og René styrer Skovmusenes mange forskellige aktiviteter. 
Trænerne fortæller en historie om mus, der samler nødder 
(bolde) og gemmer dem i et hul; det er spændende. Børnene 
tilbydes en ugentlig træning samt 3 årlige et-dags camps, som 
de holder meget af.

Åben træning søndag morgen
Børnene er også aktive søndag morgen, hvor jeg møder en 
blandet gruppe børn til åben træning. Åben træning betyder, 
at alle er velkomne. Da jeg kommer på besøg, er børnene på 
Driving Range, hvor gruppen bliver instrueret i sving og brug 
af styrepind. Et par af pigerne fortæller mig om deres delta-
gelse i turneringen ”Girls Only Tour”, der blev afviklet ”meget 
langt væk - ja vi skulle helt til Falster.” Men selv efter den 
lange tur opnåede pigerne de flotte resultater på hhv. 42 og 
49 Stableford-point. 

JUNIORERNE:

Mange Skovmus, Ræve og Ulve på Hillerød Golf Klubs baner
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JUNIORERNE:

Mange Skovmus, Ræve og Ulve på Hillerød Golf Klubs baner

Kommende golfspillere på par3 banen
Der er mange børnegrupper i gang med golføvelser denne 
søndag morgen. På Par-3-banen er Mikkel og Fie i gang med 
et indslusningshold - dvs. 12 kommende golfspillere. De får 
den svære opgave at komme op af bunkeren ved hul 6. Det 
ser heldigvis ikke ud til at ødelægge deres humør.

Næste gruppe – ja der er travlt søndag formiddag – møder 
op i gården. Det er nye interesserede børn, som har lyst til 
at prøve golfsporten. Mikkel henter gruppen, som også skal 
på Par-3-banen. 

Rævene træner indspil, sving og retning
Onsdag eftermiddag er gruppen af Ræve – ja, det kaldes de – til 
stede. Det er børn mellem 7 – 11 år. Det er et rent pigehold, 

som Thomas instruerer i indspil. Pigerne kommer i god tid, 
og derfor benytter de tiden til at lege en form for kroket med 
golfkuglerne. Det ser hyggeligt ud.

Drengene fra samme aldersgruppe møder mandag eftermid-
dag, Jeg møder dem på Driving Range, hvor Thomas arbejder 
med sving og retning. 

Fødekæden sat ud af spillet
Om trænerne fortæller Skovmusene historien om, hvad Ræve 
spiser, ved jeg ikke, men at opføre sig som et får, når der er Ulve 
på banen vil være temmelig uklogt. Min oplevelse er nemlig, 
at alle grupper af børn er meget lydhøre over for trænernes 
anvisninger.

Af Per Kristensen

FREDERIKSVÆRKSGADE 87 
& KØBENHAVNSVEJ 53, 
HILLERØD
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I forrige nummer af Medlemsmagasinet 
havde vi et indslag: ”Hvilken bold skal 
jeg vælge?”

I dette nummer vil vi gerne følge op på 
artiklen ved at spørge spillere i klubben 
om deres boldvalg.

Vi starter i toppen. En dag havde re-
daktøren en samtale med Nicole Broch 
Larsen, hvor de tilfældigvis kom til at 
tale om bolden. Nicole sagde: ”Jeg har 
altid spillet med Titleist Pro V1. Jeg er 
ikke så nørdet i bolde. 

Det skal være rigtig dårligt, før jeg 
kan mærke forskel. Jeg ved bare, at 
denne bold fungerer, så det er vel bare 
en vaneting, tror jeg.”

Andre meninger om bolde har vi hentet 
blandt helt almindelige golfere i løbet af 
sommeren.

Som det fremgår af de små samtaler, vi 
har haft om bolde, er boldvalget indivi-
duelt og en af de beslutninger, man tager 
med tiden. 

Det kræver erfaring at finde lige det 
udstyr, som passer til ens spil. Nogen 
har en lille tålmodighed og prøver at 
overhale erfaringen indenom ved hele 
tiden at købe nyt udstyr. Andre tager 
den mere med ro for at komme overens 
med de redskaber, man har, men valget 
af bolden er altså en udfordring!

Jeg hedder Carl, har spillet golf i 4 må-
neder og har hcp. 20.

I dag bliver jeg 16 år og ønsker mig 
ikke nye bolde i fødselsdagsgave. Jeg 
smider dem bare væk, så jeg bruger 
søbolde.

Mikkel (hcp. 1,6)
Jeg er 26 år og er medlem af to klubber. 
Hillerød er min hjemmeklub. Spiller 
med Titleist Pro V1. Jeg kan slå langt 
med den og kan godt lide boldfølelsen 
ved indspil.

Henrik (hcp. 21,0). 
Jeg har været medlem af klubben i 12 
år. Oprindeligt spillede jeg med Pro V1 
bolde, men i dag er det, hvad jeg har. 
Alt er muligt!

Jeppe (hcp. 31,1) og Jane (hcp. 40).
Jeppe siger: ” Vi spiller med det, vi har. 
Når boldene er beskidte, smider vi dem i 
opvaskemaskinen. Så er de så gode som 
nye igen.” Jane: ”Jeg spiller nu helst med 
en farvet bold!”

VALG AF GOLFBOLD:

Hvilken golfbold spiller du med?
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VALG AF GOLFBOLD:

Hvilken golfbold spiller du med?

Viktor 13 år (hcp. 13.1)
Jeg har spillet golf i 5 år og spiller mest 
med en blød Taylormade eller en Title-
ist Pro V1

Erik og Dorte har spillet golf i et år og 
spiller med en ”golfbold”!!!!

I dag har Dorte gået et slag under sit 
handicap, Så bolden må være ok!

Else har spillet i 11 år og har hcp. 21,1. 
Jeg er ikke græsk katolsk i mine valg af 
bolde, men spiller gerne med en Titleist 
af en eller anden art.

Sanne (hcp. 35,4)
”Jeg har spillet golf i 5 år og bruger sø-
bolde, men jeg er begyndt at finde nogle 
favoritter.”

Jeg hedder Frederikke med hcp. 12,1. 
Jeg er 16 år og har spillet golf i 4 år. Spil-
ler gerne med en Callaway Super Soft.

Ulla (hcp. 30,9)
Jeg har spillet golf i 8 år og spiller helst 
med en Wilson Staff Soft. De er billige i 
indkøb. Ca. en tier pr stk.

Af Ejgil Jensen
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SAMARBEJDSKLUBBER:

En varm dag på Søllerød Golfklubs bane

Temperaturen rundede de 30 grader den 
fredag i juni, hvor vi gik en fantastisk 
runde på Søllerøds Golfbane. Efter en 
meget venlig modtagelse og formaning 
om at ”husk drikkevand”, gik vi i gang 
på hul 1, som er et langt par 5 hul. Græs-
set viser sine forskellige grønne farver 
som blege nuancer på en bred fairway 
og en kortklippet semi-rough, hvilket 
betyder, at det er svært at miste bolde 
på dette hul. Det er altid en god velkomst 
at give gæsterne.

Kuperet terræn med store 
gamle træer og søer
Derefter ventede der mange spændende 
huller. Adgangen til hul 2 går gennem en 
slalomsti i skoven. Det kræver en rimelig 
god fysik at overvinde passagen, men 

FAKTA OM 
SØLLERØD  GOLFKLUB 
Greenfee aftale:   
kr. 275-350 afhængig af tid på dagen.

Greenfee aftale/juniorer: 
gratis sammen med 1 betalende 
voksen. Alene 50%.

Adresse: Brillerne 9, 2840 Holte
Tlf.: +45 4580 1784
Mail: golf@sollerodgolf.dk
Web: www.sollerodgolf.dk
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SAMARBEJDSKLUBBER:

En varm dag på Søllerød Golfklubs bane

det var anstrengelserne værd. De kom-
mende huller lå rigtig smukt, og mange 
af hullerne havde pæne brede velplejede 
fairways og greens. Der er flere skjulte 
greens, men kun hvor terrænet er så 
kuperet, at vi ikke kan se greenen. Hel-
digvis fik vi fra begyndelsen information 
om, hvor vi kunne tanke nyt koldt vand, 
hvilket var nødvendigt denne dag. En 
smuk bane med store gamle træer samt 
adskillige søer. Som afslutning på turen 
skal vi nu kæmpe os op ad den omtalte 
slalomsti i skoven til hul 16, 17 og 18, 

hvor især hul 18 virker kedeligt i forhold 
til de mange spændende huller, vi lige 
havde oplevet på turen.

Opsagt lejemål
Søllerød Golfklub er beliggende i Sølle-
rød Naturpark - et beskyttet og fredet 
område - og langt størstedelen af klub-
bens arealer er ejet af Naturstyrelsen, 
men en lille del - dvs. 4 huller - er ejet 
af naboen til klubben. Han har opsagt 
lejemålet, dog først med virkning fra 
december 2037. Det bliver vanskeligt at 

finde egnede arealer til nye huller, men 
med en deadline om 16 år har Søllerød 
Golfklub stadig god lang tid til at finde 
en udvej.

Benyt dig af muligheden for 
en runde 
Kommer du på de kanter, så benyt 
chancen for at spille på en interessant 
og velplejet bane med hurtige greens 
i meget smukke omgivelser og med et 
pænt klubhus, hvor shop og restaurant 
virker indbydende.

Af Per Kristensen

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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UDVALGSGUIDEN:

Turneringsudvalget står bag 2126 matchdage om året

Turneringsudvalget består typisk af 15-
20 personer i en blanding af nye som 
”gamle” golfere. Vores fornemmeste 
opgave er at planlægge et turneringspro-
gram for året samt forestå afviklingen 
af dette. Formålet med dette er at give 
klubbens medlemmer muligheden for 
at dyste med hinanden under hyggeli-
ge forhold samt ikke mindst og meget 
vigtigt at skabe sociale forbindelser på 
tværs af de grupper, som de fleste af os 
går rundt og spiller i.

Vi mødes i udvalget to gange i løbet af 
en sæson. Første gang i foråret, hvor vi 
fordeler årets matcher imellem os, og en 
gang i det sene efterår, hvor vi evaluerer 
på året, der er gået.

Hensynsfuld planlægning af 
årets matcher
Et turneringsprogram for et år består 
typiske af 40-45 matchdage, hvoraf tur-
neringsudvalget står for afviklingen af 
21-26 af disse matchdage, og det omfat-
ter følgende typer af turneringer:
Turneringer for klubbens  
medlemmer 11 – 12 matchdage
Divisionsweekender 6 matchdage
Eliteturneringer 2 – 6 matchdage
Klubmesterskaber 2 matchdage

Den store udfordring ved planlægningen 
af et turneringsprogram for et år er at få 
det hele med, uden at banen er lukket for 
almindeligt spil i hver eneste weekend 

hen over sæsonen, og når det så sker, at 
det så sker med mindst mulig gene for 
de af klubbens medlemmer, som ikke 
ønsker at spille turneringer.

Én medlemsturnering om 
måneden
Et udgangspunkt ved planlægning af 
turneringer til klubbens medlemmer 
er, at der skal være en turnering om 
måneden for klubbens medlemmer, og 
at disse turneringer gerne skal være af 
varierende karakter, f.eks. en turnering 
med gunstart, der afsluttes med en fælles 
frokost, eller det kan være spilleformer 
som f.eks. Texas Scramble, hvor alle spil-
lere på holdet bidrager uanset om man 
har et højt eller lavt handicap.

Ser man på årets turneringskalender, 
er der nok nogle der vil sige, at der jo er 
12 turneringer for klubbens medlemmer, 
hvilket giver mere end 1 turnering om 
måneden målt på sæsonen, og det er jo 
korrekt, men det skyldes, at vi har fået 
Hillerød-ugen, hvor der er en daglig tur-
nering fra tirsdag til lørdag. Afviklingen 
af disse matcher i Hillerød-ugen sker i 
forening mellem arrangementsudvalget, 
tirsdagsdamerne, onsdagsherrerne og 
turneringsudvalget.

Står også for divisions og 
eliteturneringer
Udover de almindelige klubturneringer 
forestår vi som sagt også afviklingen af 
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UDVALGSGUIDEN:

Turneringsudvalget står bag 2126 matchdage om året

divisions-weekenderne. Datoerne for 
disse weekender er på forhånd fastlagt 
af DGU.

Af eliteturneringer har vi to faste: Hil-
lerød Pokalen og Junior Cup, hvoraf tur-
neringsudvalget kun forestår afviklingen 
af Hillerød Pokalen. Herudover bliver vi 
ca. hvert 3. år pålagt at lægge bane til en 
af DGU’s eliteturneringer, hvilket typisk 
er over to matchdage. Til delingen sker 
efter et rotationsprincip mellem alle de 
andre golfklubber. Udover Hillerød Po-
kalen og Junior Cup har vi også Hillerød 
Senior Open. Denne afvikles dog altid på 
en hverdag og giver derfor ikke de store 
udfordringer/gener.

Medlemskab af turnerings
udvalget kræver lyst og vilje
Under normale omstændigheder vil nye 
medlemmer i udvalget blive tilbudt at 
deltage i de kurser, som DGU udbyder. 
Her bliver man klædt på og får et dybe-
re indblik i, hvad der forventes af én i 
forbindelse med planlægning og afvikling 
af en turnering.

De sidste to sæsoner har dog været 
Corona-ramte, så der har derfor ikke 
været nogen kurser, som vi har kunnet 
sende vores nye medlemmer i udvalget 
på. De har derfor måttet lære efter devi-
sen: ”Learning by doing.” Vi håber dog 
på, at efteråret vil os det bedre.

”Men hvorfor skal jeg være en del af 
turneringsudvalget?” Kan man spørge 

sig selv. Udover at hjælpe klubben ved at 
stille nogle timer til rådighed giver det at 
være en del at turneringsudvalget også 
en stor berøringsflade til klubbens øvrige 
medlemmer og dermed mange kontakter 
til medlemmer i klubben, hvor ens veje 
normalt ikke ville krydses.

Forventninger til kommende 
sæson 2022?
Det er svært at sige på nuværende tids-
punkt. Vi står jo overfor en spændende 
baneomlægning, og når den nye bane at 

blive klar til sæson åbning næste år, eller 
bliver overgangsperioden lidt længere? 
Mange forhold styres jo af vejret, så vi 
må ”bare” vente og se. Men vi håber at 
kunne starte 2022 sæsonen med et brag 
af en åbningsmatch på vores nye bane.

Skulle du have fået lyst til at være en 
del af turneringsudvalget, så skriv eller 
ring; også hvis du bare gerne vil høre lidt 
mere om udvalget.

Vi glæder os til at se jer til de kommende 
klubturneringer.

Af formand for turneringsudvalget Carsten Skovgaard
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BIODIVERSITET:

Nyt tiltag vil styrke banens fugleliv

Under de nye parasoller på terrassen snakkede jeg forleden 
med Claus B. Andersen. Pludselig rejste han sig op og sagde: 
”Se, der er en rød glente”. Rigtigt - hen over banens nye huller 
kom en smuk glente flyvende med sine slanke vinger og brede 
svalehale. Det er lige noget Claus har forstand på.

Ud over at være en af klubbens yderst habile golfspillere 
har han nemlig en passion for det danske fugleliv. Som så 
mange andre fugleinteresserede er Claus medlem af Dansk 
Ornitologisk Forening (DOF).

Projekt ”Fugle på Golfbanen”
Sammen med et par andre af klubbens fugleinteresserede golf-
spillere arbejder Claus i øjeblikket på, at Hillerød Golf Klub 
bliver en aktiv del af ”Fugle på Golfbanen”, som er et samar-
bejde mellem DOF og Dansk Golf Union om at skabe større 
naturoplevelser på golfbanerne og bedre levesteder for fuglene.

Et af de initiativer, som ligger lige til højrebenet, er opsætning 
af stærekasser rundt om på banen, hvor stærene kan hjælpe 

til med at holde antallet af stankelbenslarver nede på et ri-
meligt niveau. Larverne spiser nemlig græsrødder på vores 
greens. Stæren er således en god greenkeeper. For at udbrede 
interessen til os almindelige golfspillere er det faktisk menin-
gen, at vi kan sponsorere en kasse. Det synes jeg lyder som 
en god ide. Så kan man gå og holde øje med, om der er liv ”i 
min kasse” under en golfrunde. Senere vil gruppen påtænke 
andre ”kasserugende” fugle, bl.a. hvinænder, ugler og mejser.

Ornitologer kigger fugle på golfbanerne
For at kortlægge fuglelivet på golfbanerne er næsten samtlige 
danske baner gjort til lokaliteter i DOF-basen. Hillerød Golf 
Klub er en af disse lokaliteter. Siden årtusindskiftet er indtastet 
over 41.000 fugleobservationer på de danske golfbaner, der i 
øvrigt har et samlet areal på ca. 13.000 ha.

Mens disse observationer fortrinsvis foretages af DOF’s 
medlemmer, så kan vi mere almindelige naturelskere have 
stor glæde af facebooksiden ”Fugle på golfbanen”. Her kan 
både golfspillere og fuglekiggere inspirere hinanden og dele 
gode oplevelser.

Om det videre arbejde med projektet her i klubben mht. spon-
sorering af en fuglekasse mv. vil klubmanager, Kim Hyrzkov, 
senere udsende et digitalt nyhedsbrev.

Af Ejgil Jensen

Vassingerødvej 15. 3540 Lynge. Tlf. 4810 5400
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KLUBBER I KLUBBEN:

GolfBridge

Kom og vær med til at spille bridge i Hillerød Golf Klub.

Start med både golf og bridge
Hillerød Golf Klubs Golf-Bridge klub starter sin 16. bridgesæ-
son i weekenden 2./3. oktober 2021. Lørdag den 2. oktober 
2021, spiller vi en golfrunde med vores bridgemakker. Der 
spilles Fourball med første start kl. 12.00. Søndag den 3. ok-
tober spiller vi bridge for alle kl. 14.00 i HGK’s restaurant.

Herefter spiller vi bridge hver 2. søndag kl. 14.00 i HGK’s re-
staurant med sidste spilledag søndag den 3. april 2022. Der 
er tilmelding fra gang til gang, så derfor ingen substitutpligt.

Præmier og kontingent
Præmierne i hver turnering er gavekort til Holte Vinlager i 
Hillerød. Kontingentet i HGK’s Bridgeklub udgør kr. 150,- pr. 
person eller kr. 300 pr. par for hele sæsonen og dækker tillige 
matchfee for golfen den 2. oktober 2021. Da vi på grund af 
Coronaen faktisk kun nåede at spille én turnering i sæson 
2020/21, dækker kontingentet for medlemmerne i denne sæ-
son tillige den kommende sæson. 

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

Tilmeldingsprocedure
Tilmelding til bridgeklubben skal ske senest den 15. september 
2021 på bridge@hillerodgolf.dk 

Tilmelding til golfmatchen foretages på Golfbox, dog senest 
den 30. september 2021. 

Af Birte Kildgaard

Juniorfonden  
– en af klubbens  
største sponsorer

Mange har sikkert hørt om Juniorfonden i Hillerød Golf Klub, 
men hvor mange ved, hvad Juniorfonden står for, arrangerer og 
ikke mindst sponsorerer?

Økonomisk støtte til juniorarbejdet
Som det fremgår af Juniorfondens vedtægter, så er foreningens 
formål ”at støtte juniorarbejdet i Hillerød Golf Klub økono-
misk”. Og det må man sige, at Juniorfonden gør. Alene i 2020 
– et coronaår – støttede Juniorfonden klubbens juniorer med 
kr. 30.000 – blandt andet som tilskud til deltagelse i turneringer, 
træningslejre, sociale arrangementer mv. Faktisk er Juniorfon-
den en af Hillerød Golf Klubs største sponsorer. 

Gennem forskellige arrangementer i klubben, sponsorer 
samt medlemskaber indsamler fonden midler til støtte for ju-
niorarbejdet i Hillerød Golf Klub. Vi arrangerer puttemesterskab 
for juniorer og seniorer samt vores årlige Sommerpokal og Efter-
årsturnering (Flagmatch i 2021).  Du kan støtte ved at deltage i 
turneringerne, men også ved at blive medlem af Juniorfonden. 

Juniorfondens holeinoneklub
Hvis du er medlem af Juniorfonden, får du for en Hole-in-one 
et gavekort til golfshoppen på kr. 500,-. Hvis du laver hole-in-
one i en Juniorfondsmatch, får du et gavekort til golfshoppen 
på kr. 1.000,-.

Hvordan bliver jeg medlem af Juniorfonden?
Medlemskab koster kr. 125,- for et enkelt-medlemskab  
eller kr. 250,- for et familie-medlemskab om året.  
Gå ind på www.hillerodgolf/juniorfonden/ og tilmeld dig.  
Det er hurtigt og nemt. Betaling via MobilePay eller ved  
bankoverførelse. Du kan læse mere på www.juniorfonden.dk

Juniorfonden støttes ligeledes af
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Alle har ekstraordinært gode øjeblikke i golfen. Mine allerbed-
ste handler uden tvivl om visse turneringssejre og om specielle 
præstationer. Et enkeltstående ekstraordinært øjeblik opstod 
i foråret 1985 på Hillerød Golf Klubs bane, da jeg som 16-årig 
i min ’baghave’ (jeg boede kun godt 100 meter fra første tee) 
valgte at slå direkte efter green på 16. hul. Et yderst risikabelt 
slag – især for en ret forsigtig golfer som mig.

Slag udført med 3kølle af træ
Jeg brugte en 3-kølle, som jo dengang vitterligt var lavet af 
træ(!), og den var naturligvis købt i shoppen i klubben hos 
trænerne Alan og Mike Tulloch. Disse to skotske trænere – og 
især Mike som min juniortræner – var pænt afgørende for, at 
jeg havde det super godt og sjovt i klubben, og at jeg lærte en 
masse. Jeg lagde flere og flere indædte timer i spillet plus, at 
jeg havde masser af inspiration og konkurrence omkring mig, 
så jeg så stor fremgang. Jeg blev fuldstændigt fanget af spillet 
– og er det stadig. Absolut besat, mærket for livet...! 

HOLE-IN-ONE:

Et sjældent holeinone 

Foto: Torben Haglund
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HOLE-IN-ONE:

Et sjældent holeinone 

Sparede sin fine Titleist bold
Nå, men tilbage til 16. tee dengang for 36 år siden... Jeg mindes, 
at jeg skiftede bold, inden dette risikable slag mod green, da jeg 
ikke ville risikere at miste en af mine fine Titleist Balata-bolde. 
Det var i stedet en TopFlite XL, som kom frem af bag’en. Jeg 
havde brug for et ekstra højt slag, for selv dengang var træer-
ne i svinget ret høje. Jeg tee’ede bolden højt og svingede som 
planlagt lidt op mod den i træf-øjeblikket. Den kom godt af 
sted og slap over kanten af træerne med en lille draw, som 
gav den perfekt retning mod greenen. Og så var det jo bare at 
håbe på lidt held med at undgå bunkers mv. omkring greenen.

Mistet bold …?
Jeg ankom sammen med min medspiller på dagen til greenom-
rådet og kunne ikke se min bold. Jeg gætter på, at jeg hurtigt 
var ret irriteret. ”En mistet bold! Det kan bare ikke passe efter 
det slag!” Herefter kom så et kig i hullet – og præcis dér lå den 
jo minsandten! Et godt samt grotesk heldigt slag havde faktisk 
fundet vej direkte til hullet.

Sidenhen fik jeg af min kære morfar et permanent minde, 
idet han malede greenområdet i fri hånd til mig. Stadig et højt 
skattet minde om min morfar - samt om et godt og ekstraordi-
nært heldigt golfslag i min gode gamle hjemmeklub Hillerød, 
der gav mig så meget!

Af TV-kommentator for V Sport Golf Danmark Jesper Kjærbye

Morfars akvarel af hul 16 i 1985.
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GOLFBANEN:

Arbejdsgruppe vil forøge banens biodiversitet

I marts måned i år besluttede baneud-
valget som led i en nødvendig global ind-
sats, at Hillerød Golf Klub vil gøre noget 
godt for biodiversiteten på vores bane. 

Opstart ved indkøb af frø
Jeg er tovholder på opgaven og fik ret 
hurtigt samlet en gruppe, som gerne vil 
arbejde med på projektet. Vi drømte om 
synlige resultater allerede i år, og der-
for indkøbte jeg frøblandinger af vilde, 
hjemmehørende blomsterarter, som var 
velegnet på forskellige områder af banen. 
Ingen frø er imidlertid endnu sået i år, 
for de første planer var ikke mulige at 
gennemføre. Heldigvis kan frø holde sig. 

Gode vilkår for forbedring af 
biodiversitet
På Hillerød golfbane har vi meget natur, 
og det har altid været en fornøjelse at 
følge årets gang, fra sneen smeltede, de 
første undseelige forårsblomster, ane-
moner, engkabbelejer og engkarse pib-
lede frem, til træerne, der blomstrer og 
springer ud, fuglelivet, ræve, rådyr ….. 
og gæs (som man nyder knap så meget). 
I skovområderne får døde træer, grene 
og stubbe heldigvis allerede lov til at bli-
ve liggende og bidrage til biodiversitet. 
Personligt ser jeg, hver gang jeg går en 
runde i år, med nye øjne på den bestå-
ende flora. Der er meget, der er smukt 
og gavnligt for biodiversitet, og som vil 
bestå.  Jeg tror derfor, at det er godt, at 

vi giver os god tid, ikke forhaster os, men 
gennemtænker opgaven, mens den nye 
bane færdiggøres.

God in og ekstern  
vejledning
En meget stor del af vores bane er jo 
under ombygning, og tre helt nye huller, 
et tunnelområde og en driving range er 
snart klar. Chefgreenkeeper Dennis er 
en naturlig samarbejdspartner, og han 
både inspirerer os og holder os på sporet. 
Hans kontakter i statsskoven og Hillerød 
kommune har været nyttige sparrings-
partnere. Vi har også haft besøg af en af 
DGU´s miljø-eksperter, som har givet 
gode råd og god vejledning. Når banen er 
afleveret til os, bliver det spændende at 
se, hvad der er hensigtsmæssigt og mu-
ligt. Det er selvfølgelig især i områderne, 
hvor det ikke er meningen bolden skal 
lande (ret tit), at biodiversitet kan prio-
riteres, for vi skal også have de flotteste 
og mest spilbare golfhuller, vi kan få. 

På skrænterne ved tunnelen har vi 
fået tilbud fra Bane Danmark om at 
”sprøjte-så” med en blanding af græs 
og vilde blomster. Dejligt tilbud, men 
udførelsen er blevet kraftigt udfordret 
af 2 skybrud. 

Skråningerne er sarte over for ero-
sion, og det ses tydeligt. Vi er underlagt 
regler for, hvornår vi selv kan tilplante 
dem, så vi ikke udløser yderligere erosi-
on. Men på sigt, skal de naturligvis være 

flotte og beplantes hensigtsmæssigt. Det 
er en stor glæde, at vi får mere vand 
på banen. Den eksisterende sø ved nu-
værende hul 5 og 6 udvides, en ekstra 
sø (vanddepot) er etableret og sågar et 
vandløb med de muligheder for nydelse, 
flora og fauna dette medfører. Fantastisk 
dejligt.

Græsset, der er sået på den nye del 
af banen, er en sort, der gør roughen 
mere åben. Det giver både bedre mu-
ligheder for at finde og spille bolden, og 
bedre muligheder for, at vilde blomster 
kan finde vej. 

Hvad kan biodiversitet 
gruppen bidrage med?
Vi vil gerne fokusere på at supplere na-
turen de steder, hvor det lige nu kniber 
mest: 

- Vilde bier, herunder humlebier, 
sommerfugle og andre vilde bestøvere, 
er trængte.  De mangler mangfoldighed i 
det opdyrkede land og trues af pesticider. 
Vi vil etablere tæt-blomstrende områder 
flere steder på banen og helst på synlige 
steder, som kan nydes af os golfspillere, 
og hvor golfboldene sjældent lander. Vi 
vælger blomsterfrø af hjemmehørende 
arter, og går langt uden om invasive og 
andre problematiske arter. Blomsterne 
skal blomstre på skift hen over alle som-
mermånederne. I højsommerperioden, 
når forårets overdådige blomsterflor er 
væk, har bierne nemlig sværest ved at 
finde mad.
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- Et delmål kan være at opnå diplom for, 
at vi er blevet bi-venlige. Det kræver, at 
vi tilsår mindst 1000 m2 med blomster. 
Det gør ikke noget, at omgivelserne kan 
se, vi gør noget!

- Der vælges buske og eventuelle træ-
er, som er hjemmehørende arter, gerne 
blomstrende, som passer til de givne 
forhold og funktioner på lokaliteten.  

- Vi vil have fokus på levesteder for 
vilde bier, fugle og anden fauna, især di-

verse smådyr og (måske også) flagermus. 
De indsamlede sten fra de nye huller 
kan samles et solrigt sted til gavn for 
diverse smådyr. 

Vi opsætter fuglekasser. Fugle er 
skønne at se og høre på. Mange fuglearter 
lever af insekter (stankelben, gåsebiller 
og deres larver), der er skadelige for vo-
res sårbare greens.

- Vi vil have øje for, at golfbanen kan 
bidrage til såkaldte grønne korridorer; 

fra omgivelserne, videre gennem golf-
banen, til naturområder på den anden 
side af golfbanen.

- Et stort hjørne af banen ejes af 
statsskoven og er derfor er en del af ”Na-
tionalpark Kongernes Nordsjælland”. 
Her må vi udelukkende sætte fuglekasser 
op og lave høslæt. Området indeholder i 
forvejen rigtig meget natur med masser 
af ofte undseelige vilde blomster allerede 
fra tidligt forår. Det drejer sig om hele 
højre side af nuværende hul 2, samt nu-
værende huller 3,4,13,14,15,16 og 17. 

En flok frivillige med le kan måske 
afprøve plejemetoden høslæt på udvalg-
te steder, hvor græsset er virkelig tæt? 
Ved høslæt fjernes afslået græs og derfor 
næringsstoffer fra jorden. Metoden til-
godeser de spæde, vilde blomster, som 
foretrækker næringsfattig jord. Deres frø 
slumrer i jorden og venter bare på bedre 
vilkår. Efter høslæt gennem få eller flere 
år kan vi spændt vente på, hvilke blom-
ster, der dukker op i det udtyndede græs. 

Med dette indlæg vil vi give udtryk for de 
tanker og planer, vi har lige nu. Vi bliver 
hele tiden klogere, og planer ændrer sig 
efterhånden som viden, energi og mulig-
heder ændrer sig. 

Biodiversitetsgruppen går til opgaven 
med stor ydmyghed. Vi er ikke biologer, 
bare naturelskende golfspillere. Kon-
struktive tilbagemeldinger fra eventuelle 
fagfolk modtages derfor med glæde.

Af Lis Rathsach
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FRA ”GOLFSKADESTUEN”:

Årsag til og behandling af en ”golfalbue”

I Medlemsmagasinets serie om golfskader og deres forebyggelse 
og behandling har vi indtil nu i de foregående numre beskrevet 
opbygningen af leddene fra basis, fødderne og opefter for til 
sidst at beskrive skulderleddet.

Fokus på albueleddet
Det næste er så albueleddet, som er et såkaldt hængsel-led, der 
i sig selv kun kan foretage bøje-/strækkebevægelser. Imidlertid 
er der i tilknytning til leddet indbygget et såkaldt rotationsled, 
der muliggør en ud-/indad-rotation af underarmen i forhold 
til overarmen. 

Denne bevægelse fremkommer i afslutningen af golfsvinget, 
hvor underarmen indad-roteres og tommelfingersiden krydser 
ind over den øvrige underarm. Selve leddet er egentlig ikke 
særligt udsat for skader, som det fx er tilfældet i tennis, hvor 
servebevægelsen kan ”overstrække” leddet.  

Golf og tennisalbuer
Derimod er de muskler, der fæster nær leddet særdeles ofte 
overbelastede. Hovedparten af hånden, håndleddets muskler, 
fæster højt på underarmen således, at bagoverbøjerne har 
deres udgangspunkt på ydersiden af ledet, medens håndens 
foroverbøjere er fæstet på indersiden. Ved overbelastning, f. 
eks. gentagne rotationsbevægelser speciel med en vis kraft 
(karkludevridning) af underarmen, eller for fast greb om jern 

Tennisalbue
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FRA ”GOLFSKADESTUEN”:

Årsag til og behandling af en ”golfalbue”

og køller, kan der komme skader ved overgangen mellem mu-
skel-sene og benhinde.

Rammer dette på ydersiden, kalder vi det populært ten-
nisalbue, hvorimod golfalbue er skade på indersiden af ledet; 
typisk udløsende ved, at man hakker jernet i jorden med stor 
kraft og hermed overbelaster indersidens muskelfæster. Disse 
skader kan være langvarige og sætte betydelige begrænsninger 
for fortsat spil.

Behandling af golfalbue
Behandlingen følger de vanlige principper: initialt kulde, efter 
nogle dage varme, udspænding, forlængelse af musklerne, an-
tiinflamatorisk medicin, bløddelsbehandling. Der har gennem 
tiderne været mange tiltag og modetrends, det indikerer, at der 
ikke findes en specifik virksom behandling, der er de andre 
overlegen. Laser, chokbølger, vibrationsapparater, ultralyd. 
En grundig opvarmning og udspænding forud for spil er værd 
at investere i. Injektionsbehandling med binyrebarkhormon 
kan blive nødvendigt. Man har også tidligere lagt armen i 
gips, men det er vist ikke længere benyttet. Operation kan i 
sjældne meget hårdnakkede tilfælde komme på tale. Diverse 

forbindinger med indbyggede ” forhøjninger” er der nogle, der 
mener kan hjælpe. De har også en varmende effekt.

Håndleddet en kompliceret konstruktion
Håndleddet er ret kompliceret opbygget med 8 knogler, der 
kun er indbyrdes forbundne med sener. Denne konstruktion 
muliggør en meget stor bevægelighed i alle retninger, men hos 
specielt dem, der har lidt ”løse” led med ikke så stramme se-
ner, de hypermobile, kan overbelastning forekomme hyppigt. 
Diverse bandager og muskeltræning kan forebygge.

Fingrene er i golfsporten ikke hyppigt problemet. Seneske-
der kan dog blive påvirket med seneskedehindebetændelse 
til følge. 

Af Anders Mørch

        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

Golfalbue
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YOGA I KLUBREGI:

”Håber, at smidigheden forplanter sig til golfsvinget!”

Indtil Corona pludselig satte en stopper 
for initiativet, har klubben på generøs vis 
i et par vintersæsoner tilbudt medlem-
merne deltagelse i en ugentlig yoga-træ-
ning. Dette er sket med yoga-træner og 
-underviser Marianne Gram-Nielsen i 
spidsen, og sandt at sige har det været 
noget af et tilløbsstykke. Succesen har 
fra dag ét været i hus. Tilstrømningen 
har været så stor, at det blev nødvendigt 
ikke blot at gennemføre med ét hold, 
men også at etablere hold nummer to. 

Det glade budskab er nu, at efter 
ophævelsen af Coronatidens aktivitets-

begrænsende restriktioner vil Marianne 
igen til vinter tilbyde ugentlig yoga-træ-
ning i Nysøgaards restaurantlokale.

Det store spørgsmål:  
hvorfor melde sig til yoga?
Tilbage står der nok en del medlemmer, 
specielt i den ældre aldersgruppe og må-
ske i den gruppe også en del mænd, der 
undrer sig over, hvad det er, der har fået 
så mange klubmedlemmer til at melde 
sig på yogamåtten. Vi har forsøgt at få 
svaret på dette og meget andet fra fem 

medlemmer, der alle har deltaget i den 
ugentlige yoga-træning under Mariannes 
kyndige og humørsprudlende vejledning.

Charlotte fortæller, at hun ofte tidligere 
har gået til yoga og ved, hvor godt det 
er for kroppen.

”I HGK bliver yoga og golf koblet 
sammen, hvilket jeg ser som en fordel. 
Yoga afspænder og giver bedre mobility. 
Begge dele meget forenelige med golf.”

Ann-Mette tilføjer, at ”det også er en 
god måde at holde kontakt med med-
lemmerne på, når golfsæsonen går på 
lavt blus.”

Mange mænd dyrker yoga  
i HGK.
Det er dog ikke kun kvinder, der har ka-
stet sig over yoga i klubben. Også flere 
mænd deltager i træningen. Blandt dem 
Hans Christian.

”Jeg startede golf i en sen alder. Og i 
erkendelse af, at golf har meget at gøre 
med smidighed i ryggen mv., så jeg her 
en mulighed for en lille forbedring”, 
siger Hans Christian, og Hanne tilføjer 
med et smil:

”Håber så, at smidigheden kan for-
plante sig til golfsvinget!”

Ifølge de fem deltagere, så har tilgangen 
alligevel været forskellig. Nogle har til-
meldt sig uden nærmere introduktion, 
andre fordi de med kendskab til Mari-
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YOGA I KLUBREGI:

”Håber, at smidigheden forplanter sig til golfsvinget!”

annes energi og engagement har store 
forventninger til forløbet, mens andre 
er blevet opfordret af tidligere deltagere 
til at gå i gang.

Kan det virkelig være 
sundt?
Kurt havde nogle overvejelser, inden 
tilmelding blev afgivet:

”Tænkte meget på, med al det ens 
krop skulle udsættes for, om det i det 
hele taget var sundt. Men Marianne har 
en hel unik måde at undervise på. Hun 
har hele tiden fokus på dem, hun under-

viser, og hvad de kan. Efter en sæson 
må jeg indrømme, at Yoga er for alle.”

Ann-Mette følger op:
”Der bliver fokuseret på vores for-

skelligheder, og der bliver taget hensyn 
til de forskellige niveauer.”

”Træningen er alsidig, udfordrende, 
men så alle kan være med”, bemærker 
Charlotte. Også Hans Christian finder 
træningen fremragende:

”Men også hård, da jeg ikke har en 
krop designet til yoga. En del af øvelser-
ne må jeg lave på min egen måde. Men 
føler, især når jeg kører hjem, at jeg har 
gjort noget godt for mig selv.”

Stor begejstring for  
Mariannes undervisning
Begejstringen for Mariannes undervis-
ning er til stede hos alle fem deltagere, 
og ligeledes en sikker beslutning om at 
deltage igen i kommende sæson. Helt 
sikkert!

Nærmere information om starttids-
punkt og tilmeldingsprocedure vil tilgå 
klubbens medlemmer digitalt på et se-
nere tidspunkt. Foreløbig håber alle, at 
yoga-træningen som oplyst vil blive gen-
nemført i sæson 21/22 uden hæmmende 
Covid-19 restriktioner.

Af Helle Boisen og Bjarke Schmidt
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TURNERINGER:

Guide til  
efterårets turneringsprogram 

Efteråret byder på nogle interessante 
turneringer, der samtidig henvender sig 
til rigtig mange af klubbens medlemmer 
– nye som gamle.  Her gives der plads til 
sportslige udfordringer i samvær med 
andre af klubbens medlemmer. Selv 
om der i ganske få tilfælde stilles krav 
til deltagernes handicap, så henvender 
turneringerne sig til langt de fleste af 
klubbens medlemmer. 

Så tag derfor udfordringen op og 
tilmeld dig en eller flere af følgende tur-
neringerne på Golfbox.dk under menu-
punktet ”klubturneringer”:

Kønnenes kamp
Turneringen er initieret af Tirsdagsda-
merne og Onsdagsherrerne. Som det vel 
fremgår af turneringsnavnet, så drejer 
det sig i al sin enkelthed om kvinder mod 
mænd. Hold bestående af 2 damer og 2 
herrer danner udgangspunkt for fighten. 
24 damer og 24 herrer kan deltage i mat-
chen. Dog er der en handicapgrænse på 
54, ligesom deltagerne skal være fyldt 18 
år. Alle spiller parvis fra enten 44 (rød), 
49 (blå) eller 52 (gul) tee.

Dette også uanset om man er tilmeldt 
en af de to nævnte ”klubber i klubben” 
eller ej. Matchen er de sidste to år vundet 
af herrerne, så mon ikke damerne har 
behov for en revanche?

Turneringen spilles søndag den 5. 
september 2021 med løbende start fra 

kl. 9.00-11.00.

Efterårsturneringen
Efterårsturneringen er én af Juniorfon-
dens faste traditionelle turneringer, og 
her kan man altid vente sig lidt af hvert! I 
år spilles turneringen som en Flagmatch. 

Flagmatch spilles som slagspil. Regn 
ud, hvor mange slag du har på banen 
(spillehandicap+banens par), og træk én 
fra, hver gang du slår et slag. Når du når 
nul, er din runde færdig, og du planter 
dit flag der, hvor din bold ligger.

Vinderen er den spiller, som kommer 
længst med sit flag. Har du ikke brugt 
alle dine slag efter de første 18 huller, 
begynder du på en ny runde.

Der er uanset køn frit valg af tee-sted: 
44 (rød), 49 (blå) eller 52 (gul).

Der er således igen i år lagt op til 
en meget underholdende turnering, 
hvor alle uanset handicap kan deltage. 
Turneringen spilles søndag den 12. 
september 2021 med løbende start fra 
kl. 9.00-12.00.

Ægteparturneringens  
afslutning
Denne turnering er en løbende turne-
ring, der afvikles i perioden 15. maj til 
16. september. I perioden spilles der en 
puljeopdelt kvalifikationsturnering med 
max. 4 hold i hver pulje.

Turneringen afsluttes den 18. sep
tember 2021 med en finaleturnering, 
hvor de to bedst placerede hold i hver 
pulje deltager i selve turneringen. Alle 

hold deltager i en afslutningsfest den 
25. september 2021. Her bliver ”Årets 
ægtepar” kåret.

Mortens And turneringen
I god tid før Mortens Aften afvikles den 
traditionelle Mortens And turnering, 
hvor der spilles om ænder, rødvin og 
juniorpræmier. Turneringen er en luk-
ket turnering for Hillerød Golf Klubs 
medlemmer og gennemføres på netop 
den dag, hvor vi i år er gået over til vin-
tertid, nemlig søndag den 24. oktober 
2021 med løbende start fra kl. 9-13.15. 
Der spilles Stableford over 18 huller i 3 
rækker, ligesom der er frit valg af teested.

Alle med et handicap på 54 eller 
derunder kan deltage.

Juleturneringen
Juleturneringen er som altid meget 
vejrafhængig. Der er derfor først og frem-
mest tale om en hyggeturnering med 
afsluttende julefrokost i restauranten. 
Som udgangspunkt spilles der individuel 
Stableford med fuldt spillehandicap over 
18 huller på vinterbanen, men hvis de 
vejrmæssige betingelser kræver det, kan 
antallet af huller blive reduceret. Turne-
ringen spilles i to rækker: en dame- og 
en herrerække. Alle med hcp. under 54 
kan deltage, idet der dog kun er plads til 
72 deltagere. Der er frit valg af tee-sted. 
Turneringen gennemføres søndag den  
5. december 2021 med gunstart kl. 9.00.

Af Bjarke Schmidt
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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 25 år 
etableret sig med brillebusser, som besøger  
private samt virksomheder af alle størrelser i  
hele Danmark.

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

Nærmere information kan læses på klubbens 
nyhedsmail og hjemmeside.

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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