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Besøg brillebussen
i Hillerød Golf Klub

Brillespecialisten har gennem de seneste 22 år 
etableret sig med brillebusser, som besøger 
virksomheder af alle størrelser i hele Danmark.

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

Brillebussen vil i den kommende sæson 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.

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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FORSIDEN:
Svane i Tørkeris Sø.  

Foto: Ole Pries

Billedrettigheder og anvendelse
I forbindelse med klubbens arrangementer vil der være fotografer til stede. Alt fotomateriale 
optaget af klubbens fotografer (eller af fotografer, der overdrager rettigheder til fotomateriale til 
klubben) under disse arrangementer tilhører klubben og kan derfor benyttes i enhver golfrelateret 
sammenhæng, herunder i markedsføringsøjemed. Deltagere bekræfter ved deres tilmelding at være 
indforstået hermed, og for personer under 18 samtykker forældrene ved tilmelding af deres barn.

OBS! Forkert skriftstørrelse og -skydning:  9/12,85 – skal være: 10/14,5 pkt.
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Endelig kan vi med åbne arme tage imod en ny golfsæson, og forventningerne er 
som altid høje. Mange har igennem vinteren forberedt sig fysisk på at kunne ind-
tage de grønne fairways og knivskarpe greens ved at deltage i vintertræningen. 
Herunder, som det nye tilbud til klubbens medlemmer, yoga-træning. Alt sammen 
for at undgå golfskader og skabe fornyet styrke i golfsvinget i kommende sæson. 
I dette nummer af Medlemsmagasinet GOLF har vi af samme grund sat fokus på 
de fysiske udfordringer i forbindelse med golfspillet. Såvel læge som yogalærer er 
indkaldt som vidner!  

Når det er sagt, så handler det jo primært om at komme ud i naturen – ud på en 
smuk og udfordrende bane for at dele nogle gode oplevelser med ligesindede. Dette 
kan ske ved at spille vores egen bane eller besøge andre baner hjemme eller ude i 
verden. Som inspiration bringer vi denne gang artikler om såvel Mazagan i Marokko 
som omtale af én af vores nordsjællandske samarbejdsklubber. Den fælles oplevelse 
kan dog også deles ved at deltage i en eller flere af klubbens interne turneringer, 
ved at tilbyde sig som deltager på et af turneringsholdene eller aktivt at deltage i 
en Klub i Klubben. Mere om disse oplagte muligheder inde i bladet.

Centrale elementer i et positivt og godt klubliv er dog selve banen samt et pas-
sende antal frivillige, der er villige til at yde noget for fællesskabet. I 2018 oplevede 
vi en golfbane, der aldrig har stået bedre og med greens, der vist ikke findes bedre 
andre steder. Der er store forventninger til, at dette også vil være situationen i 2019, 
ligesom banens fremtid i forbindelse med tunnelbyggeri, nyt hul mv. tegner lys. I 
dette nummer af magasinet vil bestyrelses- og udvalgsformændene løfte sløret for 
de fremtidige planer og muligheder. 

Så der er al mulig grund til - med en let omskrivning af Mads Steffensens ind-
gangsreplik til DR-programmet ”Mads og Monopolet” – at byde velkommen til ”en 
aldeles fremragende sæson.”

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

Flemming Højbo
Skribent
Flemming_hojbo@ 
hotmail.com

Per Kristensen
Skribent
Per.kristensen49@ 
gmail.com

Ejgil Jensen
Skribent
Ejgiljensen1@gmail.com

Ole Pries 
Fotograf
ole@olepries.dk

Henning Hansen
Grafisk tilrettelægning
eogh@newmail.dk

Bjarke Schmidt 
Redaktør og ansvarsha-
vende
bjarke@blip.dk

LEDER:

Velkommen til ”en aldeles 
fremragende sæson”!

HOLDET BAG  MAGASINET:

GOLF

?
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Nytårsmatiné

Ikke mindre end 150 medlemmer 
havde taget imod bestyrelsens invi-
tation til deltagelse i årets nytårsma-
tiné. Med kort afstand til sprudlende 
champagne og kransekager på fad 
kunne alle ønske hinanden et godt 
nytår samt lytte til næstformand 
René Kjærsgaard-Nielsens nytårs-
tale med et budskab om, at klubben 
er inde i en god og positiv udvikling, 
og at gode tider kun vil blive bedre.

Af Bjarke Schmidt og Ole Pries
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Planerne for en omlægning af golfbanen i Hillerød var det 
dominerende tema på den 53. generalforsamling i Hillerød 
Golf Klub. Usikkerheden om finansieringen af projektet er 
fortsat stor. 

91 HGK-medlemmer valgte at afslutte én af årets første 
forårsdage med at gå til klubbens generalforsamling, som tra-
ditionen tro blev afholdt i FrederiksborgCentret. Der fik de 
indblik i de omfattende bestræbelser på at omlægge golfbanen. 
En omlægning, der er tvingende nødvendig på grund af den 
nye Favrholm Station, der kommer til at æde en betragtelig 
del af den nuværende golfbane.

Uret tikker. I 2021 skal den nye station stå klar, i hvert fald 
ifølge Banedanmarks planer. Og selv om Hillerød Golf Klubs 
bestyrelse og daglige ledelse nu i fem år har forsøgt at få afkla-
ring vedr. følgevirkningerne af  stationsbyggeriet ved det nye 
super-sygehus, så er det endnu ikke lykkedes.

To skridt frem og et tilbage
”Det har været to skridt frem og et tilbage. Hvilket selvfølgelig 
er bedre end et skridt frem og to tilbage,” forklarede HGK’s 
formand, Jan Aarup, med en vis fortrøstning og optimisme 
i stemmen.

Et gennembrud har været, at det er lykkedes at overbevise 
Banedanmark om det hensigtsmæssige i at anlægge en ny tun-
nel under S-togsbanen på det areal, som ligger ved klubhuset. 

De umiddelbare konsekvenser af den nye station for S-tog 
og Lokaltog samt etablering af en stor tilhørende pendler-par-
keringsplads vil være, at hul 4 skal sløjfes og hullerne 5 og 
12 skal forkortes. Det betyder, at der på markerne vest for 
jernbanen og syd for hul 11 skal anlægges en udvidelse af den 
bestående golfbane.

”Vi skal bruge mere areal på vest-siden af banen end 
oprindeligt planlagt”, oplyste Jan Aarup i sin formandsbe-
retning.

Således skal der lejes mere jord for at få plads til fremtidens 
golfbane. Om tidspunktet for anlæggelsen sagde formanden:

”Vi tror på, at vi skal i gang med at anlægge nye huller i 
slutningen af 2019 eller i starten af 2020.”

Hvem skal nu betale?
I forbindelse med omlægningen arbejdes der med en større 
og ambitiøs plan for at omlægge en stribe af de eksisterende 
huller. Resultatet vil ligne en helt ny golfbane. Masterplanen 
for den bane blev præsenteret på generalforsamlingen af klub-
bens manager, Kim Hyrzkov. Men.

”Finansieringen er ikke på plads til det nye baneanlæg”, 
oplyste Kim Hyrzkov.

Så hvem skal nu betale? Finansieringen fortaber sig i en 
firkant. En firkant af de interessenter, der knytter sig til sta-

GENERALFORSAMLING:

Stor spænding om ny golfbane 
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tionsbyggeriet: Banedanmark, Region Hovedstaden, Hillerød 
Kommune og Lokalbanen. Således måtte generalforsamlin-
gens deltagere forlade FrederiksborgCentret uden vished for, 
hvordan den nye bane kan finansieres og endelig udformes. 

Kim Hyrzkov kunne forsikre, at der under det fremtidi-
ge arbejde med en ny golfbane altid vil være en fuld bane at 
spille på:

”I en overgangsperiode vil der måske være 21 huller, og 
der vil altid være mindst 18 huller.”

Medlemstallet falder
Klubben går ind i golfåret 2019 med et fald i medlemstallet. 
Nettoafgangen er på ca. 60 medlemmer, så HGK ved årets be-
gyndelse bestod af 1223 medlemmer. Økonomisk set er det 
mest smertefulde en nedgang i antallet af seniorer, der betaler 
hovedparten af klubbens kontingenter. Her har nedgangen 
været på godt 30 medlemmer til 953 seniormedlemmer. 

For 2019 budgetterer klubben med et uændret antal med-
lemmer. Kontingentet bliver hævet for seniormedlemmer 
med 100 kr. til 7.900 kr., mens det fastholdes for alle andre 
medlemsgrupper.

Ifølge formanden er hovedårsagen til nedgangen aldersbe-
tinget med golfere, som ikke længere kan spille en runde. En 
anden årsag til udmeldelse er, at medlemmer ikke får udnyttet 
deres kontingent, men kun spiller banen et par gange om året.

Jan Aarup er ikke i tvivl om, hvad der skal til for at tiltræk-
ke nye medlemmer - samt fastholde mange af de nuværende:

”Vi skal sikre en god bane, et godt socialt fællesskab og 
nogle gode trænere.”

Kursen for fremtiden bliver sat i en ny Strategiplan 2019-
2025, som bestyrelsen er begyndt at skitsere. En plan med en 
vision for HGK, der lyder:

”At være det naturlige valg af golfklub i Nordsjælland for 
alle aldersgrupper.” 

GENERALFORSAMLING:

Stor spænding om ny golfbane 
Af Flemming Højbo

Ny HGKbestyrelse
To nye bestyrelsesmedlemmer tager over i HGK. Det er 
Henning Hansen, som har spillet golf i HGK og været aktiv 
i flere udvalg siden 2011, og det er Jan Mayland Madsen, 
der har været i HGK i 12 år. 

De to nye afløser Ann Bergithe T. Broch og Kim Christian-
sen. Formanden Jan Aarup, som også var på valg, blev 
genvalgt. Derudover består bestyrelsen af Lone Horns-
høj Reuther, Lars Broch Christensen og René Kjærs-
gaard-Nielsen.

Bliv bedre til 
golf og støt  

din klub  Ønsker du  
  at blive mere  
  stabil i dit golfspil,  
  eller ønsker du at und- 
 gå skader? Så kan vi hjælpe  
dig med professionel og indivi-
duelt tilrettelagt træning.

Milnersvej 39 · 3400 Hillerød · Telefon 48 26 80 13 · info@fdhi.dk · www.fdhi.dk H i l l e r ø d

FD Hillerød_90x89_Golfannonce.indd   1 06-03-2017   10:32:52

Scan og 
læs mere
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Hvem har betydet mest for Hillerød Golf 
Klub de seneste år? Mange vil uden tvivl 
svare: vores chefgreenkeeper, Dennis. 
Her er historien om ham. Hvem er Den-
nis, hvorfor blev han greenkeeper og 
hvordan arbejder han? 

Ikke den bedste på papiret
På få år er det lykkedes at give golfbanen 
i Hillerød et markant kvalitetsløft. Bedre 
greens, nye og bedre udslagssteder, en 
længere sæsonen etc. Manden, der har 
sat sit præg på den midaldrende bane i 
Nordsjælland, er chefgreenkeeper siden 
marts 2015, Dennis Thorsgaard Jensen. 

”På papiret kunne klubben have 
ansat én, der var bedre end mig. Så jeg 
havde nok fra starten et behov for at 
bevise noget,” fortæller Dennis.

Det fik han så. Bevist noget. I de to se-
neste sæsoner, 2017 og 2018, har banen 
været udsat for henholdsvis noget af det 
mest våde og det mest tørre vejr nogen-
sinde. Og alligevel har klubmedlemmer 
og greenfee-gæster rost Hillerød-banen 
til skyerne.

Kvalitetsløftet har været så stort, at 
det hos nogle vakte skepsis til chefgre-
enkeeperens metoder.

”Der var nogen, der troede, at jeg 
snød. At jeg brugte stråforkortere og 
ulovlige svampemidler. For ellers kun-
ne det med deres ord jo ikke lade sig 
gøre, at banen så hurtigt blev så meget 
bedre.”

Omvendt er banens forvandling også 
blevet positivt bemærket hos nogle af de 
mest professionelle inden for golfverde-

nen. F.eks. i frøindustrien. En førende 
international leverandør har i flere år 
lagt vejen forbi Hillerød. Og det har i 
2018 resulteret i, at HGK nu som den 
eneste i Danmark og den første i Euro-
pa, har fået mulighed for at anvende 
græsarten Pure Select, der anvendes på 
de store amerikanske baner.  

Passioneret og professionel
Er der to ord, der beskriver Dennis 
som chefgreenkeeper, så må det være: 
passioneret og professionel. Passionen 
kommer frem i hans tilgang til arbejdet 
med naturen.

”Det handler om at arbejde med 
naturen, i stedet for at modarbejde na-
turen. Naturen heromkring er millioner 
af år gammel, og banen er omgivet af 
220 år gamle egetræer. Det må man tage 
hensyn til. Og jeg mener, at jeg kan føle, 
og jeg kan fornemme naturen,” forkla-
rer Dennis.

Som et eksempel på at arbejde med 
- i stedet for imod - naturen nævner han 
valget af græssorter.

”Det nytter ikke noget, hvis jeg bli-
ver ved med at bruge de samme rød- 
svingel-sorter, som man har forsøgt sig 
med her i årevis, hvis de ikke fungerer. 
Jeg kan ikke tvinge naturen til at tage 
imod.”

Det helt unikke ved hver en plet 
natur og plejen af den forklarer Dennis 
således:

PORTRÆT:

”Jeg havde behov for at bevise noget”
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”Jeg kan køre 10-15 kilometer herfra 
til Mølleåen eller til en anden golfbane, 
og forholdene vil være helt fuldstændig 
anderledes end her i Hillerød.”

Højdeforskelle, forskelle i grundvand, 
temperaturforskelle, forskelle i lys og 
luft – alt sammen har det en indvirkning.

”Jeg kan jo om morgenen køre hjem-
mefra Tulstrup, og bilens termometer 
viser to plusgrader, men når jeg kom-
mer herud på banen, så kan det være 
to minusgrader her.”

Fornemmelsen for naturen skal i 
Dennis’ job kombineres med evnen til 
at kunne se frem i tiden og gribe ind i 
rette tid.

”Jeg skal kunne se og kunne mærke 
tre-fire dage før, at en green begynder 
at tørre ud. Det gør jeg så ved at have 
nogle pejlemærker. Jeg ved f.eks., at jeg 
skal holde godt øje med en plet i venstre 
side af greenen på hul fire på en meter 
gange en meter. For det er det sted, hvor 
greens først tørrer ud.”

50 års planen
På sin telefon har Dennis fire forskellige 
vejr-apps. Og hvorfor dog det? Hvorfor 
ikke vælge én, den bedste?

”Det er jo fordi, at der ikke er én, der 
er den bedste. De har hver især deres 
styrker. Én er bedst til nedbør, én er 
bedst til temperaturer osv. Derfor må 
jeg have dem alle for at kunne sammen-
sætte den bedste vejrudsigt.”

I hans arbejdsplanlægning indgår der en 
dagsplan, en ugeplan, en månedsplan, en 
årsplan og en 50 års-plan.

”Hver dag, når jeg går hjem, har 
jeg altid en plan for dagen derpå. Ja, 
faktisk har jeg altid to dagsplaner. For 
måske bliver én af os syge, eller måske 
sker der noget andet uforudset, så man 
må skifte plan.”

Men hvorfor så en 50 års plan?
”Jeg forventer, at også om 50 år går 

nogen rundt og spiller golf her. Så når 
vi f.eks. planter et træ, så skal nogen 
have glæde af det om 50 år.”

Dennis har brugt overordentligt mange 
timer de seneste år på at løfte banen i 
Hillerød op på et højere niveau.

PORTRÆT:

”Jeg havde behov for at bevise noget”
Af Flemming Højbo

Fra restauratør til greenkeeper 
Dennis Thorsgaard Jensen har en for-
tid i restaurationsbranchen. Han har 
været medejer af et ungdomsdiskotek 
i Hillerød og af bowlingbanen i byen.

”Men jeg blev træt af weekend- og 
natarbejdet. Og jeg ville meget ger-
ne arbejde med naturen. Så da jeg 
begyndte at spille golf og så green-
keeperne arbejde, så tænkte jeg: ”De 
må da ha’ det mest fantastiske liv!”

Dennis blev så greenkeeper i Møl-
leåens Golfklub, hvor han var i 10 år. 
Han tog sideløbende en uddannelse 
som greenkeeper-assistent. Han har si-
den videreuddannet sig ved at studere 
på nettet og via den praktiske viden, 
som han har tilegnet sig i hverdagen.

Vil man følge med i Dennis’ iagt-
tagelser og oplevelser fra golfbanen i 
Hillerød, så er der mulighed for det via 
Instagram. Man finder det på @dennis.
thorsgaard.

Dennis er fortsat en ivrig golfspiller. 
Han tager med en gruppe venner på 
golfture til Sverige, Tyskland, Tyrkiet. 
Og han spiller Hillerød ca. 10 gange 
om året.

”Det er godt for mit arbejde med 
banen. For jeg kan se nogle andre 
ting, når jeg spiller, end jeg nødven-
digvis opdager som greenkeeper.”

Og klubben er også omdrejnings-
punkt for mange i Dennis’ vennekreds. 
Han mødes i byen eller hjemme privat 
i en gruppe på 12-14 personer, der 
enten selv har en tilknytning til HGK 
eller er kærester med/gift med en 
HGK’er. Andre i gruppen er eks. klub-
bens topspillere, Nicole Broch Larsen 
og Joachim B. Hansen.

”Så sender nogen en besked på 
Messenger og inviterer f.eks. til en 
gang stegt flæsk med persillesovs, og 
spørger: Hvor mange kan komme i 
aften?”



10 HILLERØD GOLF KLUB

”Det kræver et stærkt bagland med for-
ståelse”, siger Dennis. 

Og det har han i kraft af sin kæreste 
Simone.

”Inden jeg sagde ja til jobbet, havde 
vi en snak på hjemmefronten om, hvil-
ke afsavn der ville være de første 3-4 
år. Nu er 4 år gået, og banen er oppe 
på et niveau, hvor jeg kan koncentrere 
mig mere om pleje, end genopbygning. 
Det vil helt naturligt frigøre mere tid i 
fremtiden til at holde fri og derfor kunne 
rejse; der er mange steder i verden, vi 
skal ud at opleve.”

Når snakken kommer på børn, smiler 
Dennis, og man fornemmer, at det også 
er et ønske nu, hvor arbejdspresset er 
nede på et normalt niveau.

”Vanvittigt spændende”
Der kommer også nye opgaver til. f.eks 
er der nu et dræningsprojekt i gang, 
som klubben godkendte en investering 
på en halv mio. kr. til. Og så venter der 

den helt store opgave med at omlægge 
banen, efter at etableringen af det nye 
supersygehus med ny station har haft 
sin indvirkning på banen. En opgave der 
løses sammen med den anerkendte golf-
bane-arkitekt, Philip Spogárd. Arbejdet 
er godt i gang.

”Hvor får man lige lov til at være 
med til at anlægge helt nye huller? Det 
er vanvittigt spændende,” siger Dennis.

Opgaverne deler han med sit team, 
der består af fire personer på helårsbasis, 
inklusive Dennis selv og en lærling. Der-
til kommer yderligere fire medarbejdere, 
der år for år vender tilbage til klubben 
for at arbejde på banen i en syv måne-
ders periode i sommerhalvåret.

Dennis er med sine 41 år én af de yngste 
i Danmark inden for sin stilling og sin 
branche, der er kendt for at være yderst 
konservativ. Hillerøds chefgreenkeeper 
er imidlertid mere til forandringer og til 
at afprøve nye metoder, hvilket han hele 

tiden gør med respekten for og følingen 
med naturen.

”Jeg ved godt, at der er mange, som 
ikke fjerner sne fra greens. Men det gør 
jeg. Altså, hvis det var min kæreste 
Simone eller det var min hund Ernie, 
der var dækket af sne, så ville jeg jo 
fjerne det. Og en green er også en le-
vende organisme, der har brug for lys 
og for luft.”

Ernie – den tro følgesvend
Med Dennis følger altid hunden 
Ernie. 

”Jeg har endnu ikke haft en 
arbejdsdag herude i klubben uden 
Ernie, og jeg håber heller ikke, at 
jeg nogensinde får det.”

Ernie er opkaldt efter den 1,91 
cm høje sydafrikanske golfstjerne, 
Ernie Els, med tilnavnet ”The Big 
Easy”. Ernie er et mix af Labrador 
og Golden Retriever, og så er der 
ifølge Dennis ”noget hønsehund i 
ham”.

Lige så frit og fantastisk et liv 
Ernie har i golfklubben, lige så fryg-
teligt et hundeliv havde han som 
hvalp. De første fire måneder havde 
han fem forskellige ejere. Planen var 
så, at han skulle aflives. Men så fik 
Dennis og kæresten Simone mulig-
heden for at overtage ham. Og Ernie 
blev greenkeeper-hund i Hillerød.
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NY GOLFTRÆNER:

Erfaren og professionel trænerduo  
i HGK

Gennem et stykke tid har klubbens 
ledelse arbejdet med planerne om at 
forøge trænerkapaciteten i klubben ved 
at have 2 fuldtidsansatte Pro’er i hele 
golfsæsonen til glæde for alle vores med-

lemmer. Efter en længere tids søgen er 
det lykkedes os at finde den helt rigtige 
kandidat til vores klub.

Derfor er vi glade for at kunne byde 
Thomas Dam Nilsson velkommen som 

ny Pro i Hillerød Golf Klub, hvor han 
sammen med Kristian Mangor vil ud-
gøre en meget erfaren og professionel 
trænerduo.

PRO med alsidige  
kompetencer
Thomas er 42 år og bor med sin hustru 
og søn i Hørsholm. Han brænder for 
golfsporten og ser sit virke i golfbran-
chen som en livsstil. Thomas har været 
træner siden 2001 som hhv. PGA-elev 
og -assistent i Silkeborg GC og efterføl-
gende fra 2008 som Head Pro i 10 år i 
Ishøj Golfklub. 

Thomas har beskæftiget sig med 
træning af alle medlemsgrupper og har 
løbende videreuddannet sig gennem 
PGA og leverandører af golfudstyr. Han 
har også gennemført mange golfrejser i 
udlandet og vil også i HGK være med til 
at forme nye rejsemål og typer.

Faglig og social forståelse
Vi betragter Thomas som en rigtig 
klubmand med stor forståelse for, at 
det faglige skal gå hånd i hånd med det 
sociale, hvilket er meget vigtigt for os i 
HGK. Vi er derfor sikre på, at I hurtigt 
vil lære en smilende og serviceminded 
Thomas at kende.

Tag godt imod Thomas og brug alle 
hans kompetencer til at blive en bedre 
golfer.

Af klubmanager Kim Hyrzkov
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PORTRÆT:

Nicole trives blandt verdens bedste golfspillere

I begyndelsen af december mødte jeg Nicole Broch Larsen til 
en snak om golf og hendes fremtid. Det er dejligt at opleve en 
professionel golfspiller, der hviler i sig selv og udstråler glæde 
ved golfspillet. Når jeg tænker på alt det, hun skal præstere 
som professionel golfspiller, så ved jeg, at det kræver disciplin 
og styrke, og at man kan affinde sig med at bo i en kuffert. 
Præstationskravet er højt, hvis man vil tilhøre toppen i golf; 
det magter Nicole heldigvis, og derfor er hun nået så langt, 
som hun er.

Professionel i 2014
Nicole spillede sin første turnering som professionel i august 
2014, og vandt efter omspil med to andre spillere. En drøm-
medebut som professionel for den kun 20-årige Nicole. Siden 
er det gået ”slag i slag” for Nicole, og hun befinder sig rigtig 
godt med livet som professionel golfspiller, selvom ”det var 
med stor spænding og nervøsitet, da jeg første gang skulle 
spille med nogle af verdens bedste kvindelige golfspillere 
– fx Michelle Wie og Laura Davies”, fortæller Nicole mig og 
fortsætter: ”Men nu er jeg blevet vant til at omgås dem, og 
vi hilser på hinanden, når vi ses uge efter uge. Det er jo den 
samme gruppe mennesker og spillere, jeg møder til de for-
skellige turneringer, så man vænner sig til det.” Det er blevet 
en vennekreds, som Nicole holder meget af og bruger meget 
tid sammen med såvel uden for som på golfbanen.

Privat indkvartering hos ”ny familie”
USA og specielt Florida er stedet, hvor Nicole ofte træner, 
og hun befinder sig rigtig godt i USA. ”Heldigvis er ameri-
kanerne meget åbne”, fortæller Nicole. Mange medlemmer 
i golfklubberne i USA tilbyder turneringsspillerne, at de kan 
bo hos dem. ”På den måde oplever jeg kulturen på tæt hold 
i de forskellige stater og sparer også udgifterne til et hotel.” 
Værtsfamilierne får også en oplevelse ved at møde golfspillere 
fra andre steder i verden. Nicole har på den måde fået en ”ny 
familie” i USA, som hun kommer tilbage til gang på gang, og 
hun fortæller mig, at hun synes, det er rigtig hyggeligt at udvide 
sin familie på den måde. Nicole spiller flere forskellige steder 
i verden, og det er ikke alle steder, at det med ”værtsfamilier” 
er en mulighed, så Nicole bor også tit på hotel eller lejer et 
hus med andre spillere. ”De første gange jeg skulle bo hos en 
værtsfamilie, var det en lille smule mærkeligt at banke på 
døren, for man ved jo ikke, hvem der åbner den. Som regel 
er den eneste kontakt, vi har med familierne, inden vi ses, 
et par mails.”
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PORTRÆT:

Nicole trives blandt verdens bedste golfspillere

Glæder sig til næste sæson
Nu er det jo ikke gratis at deltage i en turnering. Udover en 
turneringsfee på 200 $, kommer rejse, hotel/hus, forplejning 
og caddie oveni. Det betyder, at en turnering ofte kommer 
til at koste mellem 15.000 og 20.000 kr. Heldigvis har Nicole 
nogle danske såvel som udenlandske sponsorer, der støtter 
hende, så hun kan bruge sin tid på at spille golf. Derudover 
vinder Nicole naturligvis også penge i nogle af turneringerne.

”Jeg trives rigtig godt på LPGA Touren, og jeg glæder mig 
til næste sæson”, siger Nicole. Hendes kalender er allerede 
godt besat; i januar bliver det Europa Touren, som afvikles i 
Abu Dhabi, i februar er det to LPGA turneringer i Australien 
samt en enkelt Europa Tour, og i marts starter LPGA Touren 
for alvor op i USA og kører i fuld fart frem til september.

Fremtiden vil stadig byde på masser af golf
Hvad med fremtiden? ”Jeg har det rigtig godt med at spille 
golf, så det bliver jeg ved med så længe, jeg kan og har det 
sjovt med det”, siger Nicole og fortsætter: ”I 2017 fik jeg mit 
fulde kort på LPGA Touren og efter at have afsluttet på en 
3. plads i Canadian Open, spillede jeg mig ind i top 60. Det 
var et år, hvor mange nye ting skete, og det tog helt sikkert 
tid at vænne sig til at spille mod verdens bedste spillere hver 
uge. Men jeg nød det. 2018 var bestemt ikke det år, jeg havde 
håbet på. Jeg kæmpede meget for at få bolden i hul. Heldigvis 
bevarede jeg mit fulde kort til LPGA i 2019.” 

Det betyder, at vi kan glæde os til fortsat at følge Nicole 
i 2019.

Af Per Kristensen

AdvokatfirmaetBM_90x42_ms_GRAA_mar2017.pdf   1   03/03/17   23.31



14 HILLERØD GOLF KLUB

Hvis du kan lide at konkurrere i en hyg-
gelig atmosfære, er regionsgolf en god og 
spændende mulighed. Du kommer til at 
spille på andre baner og mod spillere fra 
andre klubber med et team fra egen klub, 
som du dermed kommer til at kende. 
Klubbens holdkaptajner sætter det so-
ciale samvær højt, bl.a. derfor afsluttes 
matchen altid med at spise sammen.

Der spilles hulspil i regionsgolf, og 
sejren går til den spiller, der vinder flest 
huller. Holdet med de fleste individuelle 
sejre er naturligvis vinder. Der spilles 
singler og 1 Foursome (en slags mixed 
double). Heldigvis er regionsgolf inddelt 
i forskellige rækker efter spillernes han-
dicap, så vi alle kan være med. Når du er 
21 år eller derover, kan du tilmelde dig 
Regionsgolf via Golfbox.

Regionsholdene spillede i 2018 man-
ge spændende kampe og opnåede fine 
placeringer.

Arækken
Denne række er for spillere med handi-
cap på 4,5 og derover. Kaptajn er Casper 
Hansen.

Holdet spillede i alt 4 kampe i 2018 
mod Roskilde og Smørum. Holdet vandt 
hjemmekampen mod Roskilde, men tab-
te de andre kampe.

Brækken
Rækken er for spillere med handicap 
på 11,5 og derover. Kaptajn er Michael 
Lehmann.

Det var en nervepirrende turnering, der 
udspillede sig i 2018, hvor Hillerød og 
Kokkedal kæmpede om, hvem der skulle 
ende som årets puljevinder.

På kvindesiden mistede holdet to af de-
res spillere inden sæsonstarten og kunne 
derfor ikke stille fuldt hold i alle kampe-
ne. Tine Bering, Hanne Salling og Linda 
Andreasen tog dog over og sørgede for, 
at holdet alligevel kunne kæmpe om 
førstepladsen. Tine Bering lavede bl.a. 
”hole-in-one” i den sidste holdkamp.

I indledende puljekamp mod Kokkedal 
vandt Hillerød med 9-2, og i den næst-
sidste kamp i den indledende pulje skul-
le holdet ”blot” slå Kokkedal på deres 
hjemmebane for at komme i spidsen af 
puljen og gå mod puljesejren.

Det blev en meget lige kamp på Kokke-
dals hjemmebane, hvor Hillerød, med 
Claus Svensson og Jan Mayland, var 
stærkest i første og anden herresingle, 
men Hillerød tabte i Mixed Foursome og 
damesingle. Stillingen var 5-4 til Kokke-
dal inden den tredje og afgørende herre-
single. Desværre endte tredje herresing-
le lige, og Kokkedal vandt derfor med 
6-5. Hillerød var i øvrigt eneste hold, 
som slog Kokkedal i årets turnering. 

Kokkedal endte med at vinde regionsfi-
nalen og landsfinalen.    

Crækken
Rækken er for spillere med handicap på 
18,5 og derover. Kaptajn er Ole Høeberg.

Holdet spillede i 2018 3 kampe på 
hjemmebane og 3 på udebane. Det var 
gamle kendte og jævnbyrdige hold fra 
Hørsholm, Værløse og Værebro, som 
Hillerød mødte. 

Sommeren 2018 bragte nye udfor-
dringer. Der var mulighed for et godt og 
langt drive, men også et meget vanskeligt 
indspil til green, da det tørre underlag 
gjorde, at bolden rullede længere end 
forventet. 

Men Hillerøds C-hold sejrede i 3 af 
kampene; en flot præstation med skif-
tende besætning.

Drækken 
Holdet er for spillere med handicap på 
26,5 og derover. Kaptajn er Jess Nør-
gaard.

I 2018 spillede holdet 6 puljekam-
pe, 3 på hjemmebane og 3 på udebane. 
Holdet vandt i hele sæsonen 9 ud af 10 
kampe og blev derfor regionsmestre og 
landsmestre for andet år i træk. Sæso-
nen indebar dog mange lige kampe, hvor 
den enkelte match ofte blev vundet på 
sidste putt.

I regionsfinalen forsøgte Nivå sig med en 
protest mod Torben Erichs’ placering af 
bolden omkring hullet. Torben og hans 

REGIONSGOLF:

Konkurrencegolf i en hyggelig atmosfære
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modstander var enige om, at der skulle 
et strafslag til, men Nivås holdkaptajn 
mente, at det var forkert, og at Torben 
skulle have tabt hullet. Protesten blev 
afvist og Hillerød vandt finalen 6-5. Vir-
kelig spændende. I landsfinalen vandt 
Hillerød 9-2, hvor 4 af kampene blev 
afgjort i sidste slag.

Aldersinddelt senior og  
veteranturnering
Derudover findes der også en senior- og 
veteranturnering, som hidtil har været 
spillet i rækker kun inddelt efter alder. 
I 2019 vil denne inddeling dog blive 
ændret til oprettelse af 4 rækker, hvor 

også en handicapbegrænsning vil blive 
etableret. Handicapkravet vil herefter 
være som følger:
A-rækkerne: ingen handicap-

begrænsning
B-rækkerne: hcp. ikke under 11,5
C-rækkerne: hcp. ikke under 18,5
D-rækkerne: hcp. ikke under 26,5

REGIONSGOLF:

Konkurrencegolf i en hyggelig atmosfære
Af Per Kristensen

Vinderne af landsfinalen i D-rækken. Fra venstre: Poul Grønbek, Jess Nørgaard, Tina Machalet, Kirsten Hau, Søren Stuhr og Torben Erichs.
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Senior 
Du skal være fyldt 50 år inden udgangen 
af året. Kaptajn er Claus Gelhede.

Hillerøds seniorhold mødte i 2018 
nogle velspillende hold fra Søllerød, 
Helsingør og Frederikssund. Frederiks-
sund kunne ingen røre, mens resten 
af kampene var ret jævnbyrdige. De to 
hjemmekampe mod Søllerød og Hel-
singør blev desværre begge tabt på 18. 
green i sidste match. Dog vandt Hillerød 
en kneben sejr i sidste kamp på udebane 
mod Søllerød. 

Veteran
Du skal være fyldt 60 år inden udgangen 
af året. I 2018 var Jens Tønnesen kap-
tajn. Han er her i 2019 blevet afløst af 
Bjarne Vistrup.

Hillerød Golf Klub stillede i 2018 
op i Veteran-B rækken, og holdet vandt 
puljen. Derfor rykker holdet i 2019 op 
i Veteran-A. Holdet vandt kvartfinalen, 
som de spillede mod Roskilde på Furesø 
Golfklubs bane. Derefter tog holdet til 
Næstved, men desværre tabte de semi-
finalen mod Hjortespring.

Superveteran
Du skal være fyldt 70 år inden udgan-
gen af året. Hillerød stillede i 2018 med 
to hold i rækken.  Holdene måtte ved 
sæsonens start stille med flere reserver, 
men fik efterhånden et godt hold med 
stamspillere.

Det ene hold spillede med Bent Brei-
ner som kaptajn ude og hjemme mod 
Albertslund, Vallensbæk og Hørsholm. 
Resultatet, der førte til en 3. plads, ud-
trykker ikke i sig selv den spænding, der 
var til stede under sidste match. Med to 
putt i hul i den sidste kamp var holdet 
blevet nr. 1 i puljen.

Det andet hold mødte med Jørgen 
Lind hoff som kaptajn Søllerød, Asser-
bo og Passebækgaard. To kampe mod 
henholdsvis Asserbo og Passebækgaard 
blev vundet, men desværre blev det til 
nederlag i de fire øvrige kampe.

Samspillet mellem  
konkurrence og samvær  
er bærende
Når man taler med regionsgolfspillere, 
så er det tydeligt, at det, der ”tænder” 
spillerne ved regionsgolf, er samspillet 
mellem konkurrence og det sociale. 
Derfor er tilbuddet fra klubben svært at 
sige nej til.

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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FRA ”GOLFSKADESTUEN“:

Belastnings og fodskader i golf

Man skelner mellem overbelastningsskader og skader forår-
saget af traumer. De første opstår som regel over længere tid, 
de sidste kommer stort set omgående.

I vores idrætsgren, golf, er det, der fylder mest, over-
belastningsskaderne. Naturligvis kan vi falde og brække et 
håndled eller en fod, men vi dyrker jo ikke en idrætsgren, der 
involverer fysisk kontakt, og derved er vi ikke så udsatte for 
udefrakommende farer.

Hvad er så en belastningsskade?
Det er en påvirkning af vævet, oftest sene eller muskelvæv, 
der udsættes for f.eks. overstrækning. Dette medfører en lokal 
reaktion i form af udsivning af hvide blodlegemer, vævsvæske 
eller blod, idet der som oftest beskadiges ganske fine blodkar. 
Denne reaktion kaldes en inflammation, ikke at forveksle med 
en betændelse, der fordrer tilstedeværelse af bakterier. Derfor 
virker f. eks. penicillin eller anden antibiotika ikke, hvorimod 
andre medikamenter kaldet antiinflammatoriske midler, kan 
have en gunstig virkning.

Ingen genvej til heling
Husk, der findes ikke et ”quick fix” til at få helingen til at 
ske hurtigere, end naturen kræver. Man kan optimere betin-
gelserne herfor, f. eks som anført ved at reducere blødning, 
mindske hævelse ved f. eks. nedkøling (husk at lægge f.eks. 
et viskestykke mellem isen og huden), elevering af foden ved 
forvridning, bruge komprimerende, ikke snærende bandager 
og undgå gentagne påvirkninger af vævet.

Muskelvæv er velforsynet med blodkar, derfor er en mu-
skelskade ledsaget af større eller mindre blødning. Kompressi-
on er derfor det første tiltag ved disse skader.  En livlige blod-
forsyning betyder gode forhold for heling; her tales om uger. 

Senevæv er derimod elendigt blodforsynet, hvilket medfø-
rer meget lang helingstid – måneder! Heldigvis er det normalt 
kun fibre - få eller flere - i senen, der beskadiges. Imidlertid 
opstår der altid arvæv i forbindelse med beskadigelsen. Det-

te arvæv er normalt mindre strækbart, så vævet ikke får sin 
oprindelige elasticitet tilbage, hvilket kan bevirke, at samme 
skade lettere bryder op ved en mindre påvirkning, end det 
oprindeligt kunne klare.

Er mange fibre, udgørende en betragtelig del af senens 
tværsnit, skadede, bliver senen let mere forlænget, end det 
er hensigtsmæssigt i forhold til dens funktion, f. eks. at et led 
kan overstrækkes eller indtage en position, det ikke kan op-
tage kræfterne i. Forestil dig f.eks. et ben, der er enten meget 
hjulet eller kalveknæpræget, hvilke stressfaktorer, der hviler 
på henholdsvis det ydre eller indre sideledbånd (senerne på 
siden af knæet der fæster på lårbensknoglen og skinnebenet). 

Foden er ikke sekundær i forhold til skader
Foden er nok et stedbarn i forhold til skader, men ikke derfor 
sekundær. Tænk på, hvor stabilt et ”understel” vi skal bru-
ge for at ramme den lille bold. Foden skal optage vægt og de 
mange kraftpåvirkninger resten af kroppen fordrer - lige fra 
få kg til måske 150 kg. Den skal være elastisk, fjedrende, vær 
også opmærksom på de mange kræfter, der overføres, når fo-
den rammer jorden i f. eks. landingsfasen i forbindelse med 
løb, for ikke at tale om nedspring fra større højde. Derfor har 
foden en indbygget fjederfunktion. 

Fodbuen bestå af 7-8 knogler holdt sammen med ledkaps-
ler. Disse ville ikke kunne optage de energimængder, der kræ-
ves, uden at blive totalt udrettet, hvorfor der fra hælbenet til 
forfoden er et bardun der opretholder fodbuen. Dette senespejl 
fæster bagest på forsiden af hælbenet og ved mellemfodsknog-
lernes forende. 

Problemer med hælspore og hælfedt
Påvirkes senespejlet for voldsomt, opstår der småsprængnin-
ger i senen medførende smerter. Sidder sprængningerne ved 
hælbenets forside, kalder vi det for hælspore, selv om der 
meget sjældent er en sådan på et eventuelt røntgenbillede, 

Af Anders Mørch
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men selve senen (svangen) kan også blive irriteret. Generne 
kan være meget langvarige og svære at slippe af med. Vi skal 
jo gå på foden, selv om den beder om ro. 

Medvirkende til fjederfunktioner er hælfedtet, en slags 
stødpude. Denne kan blive skadet f. eks. ved voldsom sammen-
trykning. Da det er fedtvæv, regenererer det meget langsomt. 
Hos ældre er denne stødpude meget ofte blevet tyndere, så 
man kan have følelsen af at gå på hælbenet.

Mange behandlingsmuligheder
Behandlingen retter sig mod inflammationen med is, så snart 
man konstaterer skaden, Efter nogle dage behandles med var-
me, antiinflammatorisk medicin, ligesom stødabsorberende 
indlæg under hælen kan bruges indvendigt i fodtøjet. Kondisko 
er velegnede, da de har stødabsorberende hæle samt er løftet 
lidt i hælen. Der findes flere indlæg - såkaldt dynamiske ind-
læg - der kan forsøges anvendt. Professionel hjælp kan ydes 
af læge, fysioterapeut, der råder over forskellige metoder til at 
afhjælpe problemet, medicin, blokade, ultralyd, chokbølger, 
stillingskorrektion, styrke- eller koordinationstræning.

Skade på achillessenen 
Foruden ovenstående kan der opstå en påvirkning af achil-
lessenen med betændelse (inflammation), der sidder 3-5 cm 
over fæstet på hælbenet. Endvidere er der mellem forsiden af 
achillessenen og bagsiden af hælbenet en lille slimsæk (bursa) 
- beregnet til at nedsætte friktionen mellem senen og knoglen 
- som kan blive hævet og øm.

Fodens anatomi kan i sig selv give anledning til overrisiko 
for skader. Det gælder både platfod, hulfod og knækfod, hvor 
der er en markant vinkel mellem underbenet og bagfoden.

Herudover kan der forekomme seneskedehindebetændelse; 
mest almindelig bag inderste og yderste knyst, men også på 
fodryggen. Hensigtsmæssigt fodtøj med hælkappe og korrekte 
snøringer er væsentlige, således at foden ikke kan skubbes 
frem i skoen, når man bevæger sig ned ad bakke. 

Forebyggelse af skader kan tvedeles
1: Alment forebyggende, dvs. opvarmning, ikke blot 1-2 min., 
men noget længere, således at kroppens kernetemperatur og 
dermed også vævets bliver højere. Derved fremmes vævets 
blodforsyning og elasticitet.

2: Målrettede øvelser i forhold til sportsgrenen golf, som f.eks. 
smidighedsøvelser, udstrækning af skuldre, albue, håndled, 
ryg, ben. Har man en skade, kan forebyggende tapening kom-
me på tale.    

MED LÆGEN PÅ ”GOLFSKADESTUEN”
Golf er ikke kun et spørgsmål om teknik. Også vores fy-
sik er i spil. I de kommende numre af Medlemsmagasinet 
GOLF vil klubmedlem og praktiserende læge, Anders 
Mørch, fortælle om typiske golfskader på led, sener og 
muskler, behandlingen af disse samt mulighederne for 
forebyggelse.   
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PRISUDDELING:

”Årets Frivillige” 2018 – Bo Johanneson

Den 5. oktober 2018 afholdt vi den traditionsrige udvalgsdag 
for medlemmer af vores udvalg og nogle af de mange frivillige 
medlemmer, vi har i klubben.

Golfturnering og hyggemiddag
Som altid afviklede vi en spændende golfturnering som ind-
ledning på dagen, og her vandt Torben Erichs den individuelle 
turnering med 40 pt. Holdturneringen blev vundet af Dennis 
Jensen, Lis Rathsach, Bjarke Schmidt og Bente Kotzebue med 
i alt 114 pt. Herefter havde vores gode restauratører sørget for, 
at vi fik lidt at styrke os på, og der blev hygget til ud på aftenen.

Udnævnelse af ”Årets Frivillige” 2018
En anden af traditionerne på denne festlige dag er, at vi skal 
udnævne ”Årets Frivillige”, som vi har gjort det siden prisen 
blev indstiftet i 2011. Prisen gives hvert år som anerkendelse 
og markering af en stor og ekstraordinær indsats til et med-
lem,  som enten er i et af klubbens udvalg, eller som har ydet 
en anden frivillig indsats – eller begge dele.

Modtageren af ”Årets Frivillige” pris udvælges af ledelse og 
bestyrelse, og udvælgelsen er hvert år meget svær, fordi der 
faktisk er mange oplagte kandidater, som alle yder en stor 
indsats i klubben – både med større spektakulære aktiviteter 
og mange med aktiviteter, vi ikke alle umiddelbart kan se blive 
udført og mærke effekten af.

Sørget for stabil ITplatform
Et meget vigtigt område for klubbens drift og generelle admi-
nistration er, at vores IT-platform er stabil og altid fungerer. 
Vores telefonsystemer, Golfbox, regnskabssystemer, hjem-
meside og meget andet er rygraden i, at vi kan betjene alle 
medlemmer, have styr på økonomien og i al almindelighed 
kan kommunikere med medlemmer og omverdenen. På dette 
område har ”Årets Frivillige” i en årrække hjulpet klubben 
med at optimere, vedligeholde og servicere alle vores systemer, 

så vi ikke behøver at bruge store summer på ekstern bistand 
for at sikre dette. Derfor var det oplagt, at det i 2018 blev Bo 
Johanneson, der blev udnævnt til ”Årets Frivillige”. Bo stiller 
altid op, og vi kan altid få den hjælp, vi har behov for, når vi 
har ”bøvl”, uanset hvor han befinder sig – og det er helt klart 
med til, at vi kan give alle medlemmer en ordentlig og god 
betjening på alle områder.

Bo Johanneson har været medlem af HGK siden 2006 og i 
alle årene også ydet en stor indsats i turneringsudvalget; i en 
periode som formand for udvalget og nu som menigt medlem.

Tak for den store indsats på alle områder og tillykke med 
udnævnelsen til ”Årets Frivillige” pris 2018.

Af klubmanager Kim Hyrzkov

”Årets Frivillige” Bo Johanneson (t.v.) sammen med formand Jan Aarup (t.h.).
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HISTORIE:

Hul 15 & 16 hjemsted for royalt karpeopdræt

I gamle dage udgjorde hul 15 og 16 Taterdammen. Her vaskede 
og garvede taterne de huder og skind, som var deres løn for 
at fjerne selvdøde dyr fra omegnens gårde. Vi ved præcist, at 
denne funktion stoppede i 1585. Da forbød Frederik II nem-
lig lensmanden og alle andre at drive fiskeri i søer, damme 
og deres tilløb til Slotssøen ved Frederiksborg Slot. Kongen 
ansatte en fiskemester. Han forviste taterne til Raagaards 
Mose et par km mod sydvest, og Taterdammen blev omskabt 
til Karpeopdræt.

Hul 15 og 16 dannede rammerne for karpeavl
Karpeavl foregik i yngledamme, sættedamme og fededamme 
i terrasser, så vandet kunne ledes ud, fisken tages og den tør-
lagte bund tilsås med havre, som groede op til karpemad for 
kommende hold. Resterne af terrasserne ser vi på den jævnt 
skrånende brink hele vejen rundt om hullerne 15 og 16. Bag 
ved 16. green mod vest, har der været et opstemningsværk. 
Herfra kunne vandet ledes ud af dammen, når fiskene skulle 
tages, inden vandet igen blev stemmet op. Om vinteren, når 
søen frøs til, blev der hugget hul i isen og sat halmknipper 
ned i dem, så fiskene ikke skulle dø af iltmangel. Det var fast 
sæsonarbejde, da hele karpedammens virke lå i slutningen af 
det, vi i dag kalder ”Den lille Istid”.

Trange kår for ferskvandsfisk under isvintre 
Hvordan det i øvrigt går med fiskebestanden i en overiset sø 
gennem måneder, så vi i marts 2010 i Tørkeris Sø til højre 
for hul 2. Her lå store fiskebasser helt op til 7 – 8 kg. De var 
døde af iltmangel. Vi har nemlig glemt den kunst at passe på 
vores ferskvandsfisk under isvintre. 

Hvornår ”det kongelige fiskeri” i Nordsjælland ophører 
vides ikke. Selvom klimaet bliver varmere efter 1850, er jeg 
dog sikker på, at karpefiskeriet helt stoppede omkring 1860. 
Da begyndte man at bygge den store jernbanedæmning ind 
mod Hillerød. Så blev det for bøvlet at slippe af med vandet fra 
Karpedammen, selv om der går et stort rør under dæmningen 
fra bunden af hul 3 til grøften i højre side af hul 12. Røret blev 
blotlagt i 1976, da golfbanen blev udvidet til 18 huller. Siden 
blev røret skjult af et trædæksel!

Græsningsområde for kreaturer
Efter dette sidespring må vi tilbage til fortiden. Da fiskeriet 
blev for besværligt, blev området udlejet til lokale bønder, der 
satte kreaturer ud til græsning. Du kan stadig se hegnsrester 
til venstre for herrernes teested på hul 15. Køerne græssede 
på skråningerne. Ude på midten var der vand - lige der, hvor 
vi går og spiller golf i dag. Efterhånden groede dammen dog til 
og blev til en højmose. Til uheld for køerne, for når det blev 
efterår og vådt, ville kreaturerne jo stadig æde af det saftige 
græs ude i det gamle moseområde. Så hændte det ikke så 
sjældent, at de sank ned med alle fire ben lige til bugen, så de 
ikke kunne komme op igen. 

Det fortælles, at de uheldige køer stod og brølede dag og 
nat uden at kunne komme ud af stedet. Det kunne høres over 
hele Hammersholt. Politiet blev tilkaldt. Falck måtte flere 
gange rykke ud for at trække de arme dyr fri af dønnet med 
en presenning under maven. Herefter kom der, formentlig i 
slutningen af 1950’erne, et forbud mod, at Statsskoven lejede 
jord ud til afgræsning.Udsigt fra tee-stedet på hul 15.
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HISTORIE:

Hul 15 & 16 hjemsted for royalt karpeopdræt

Området etableres som hul 15 og 16
Få år senere, da Orla Knudsen, HGK’s grundlægger, fik den 
gode ide at skabe en golfbane i området, gik han en tur på 
hul 15 med en af sine gamle golfvenner fra Rungsted, Aksel 
Pedersen. Det har været i midt-tresserne. 

Aksel fortæller, at de gik i brændenælder, gederams og hind-
bærris op til skuldrene. Alligevel fik de det slået, og snart efter 
kom det gamle græs frem igen. Engen blev drænet med afløb 
til røret under jernbanen, og ud af skoven sprang to af klub-
bens smukkeste huller.

Dræning af området i dag
I dag er jordsmonnet igen sunket så meget, at røret under 
jernbanen ikke længere ligger dybt nok til at afvande områ-
det. Derfor har det været nødvendigt at installere en elektrisk 
pumpe på hul 16 til bortfjernelse af overskudsvand fra de to 
smukke skovhuller. Når pumpen har været i stykker, eller ef-
ter kraftige skybrud, har vi set beviser på, hvordan hullerne 
15 og 16 sagtens kan genopstå som en ny Taterdam. Det er 
dog ikke i min interesse. Jeg nyder at spille golf gennem de 
to huller i fred og ro og at nyde træernes og himlens smukke 
farver på alle tider af året. 

Af Ejgil Jensen

AdvokatfirmaetBM_90x42_ms_GRAA_mar2017.pdf   1   03/03/17   23.31

Udsigt fra 16-green en våd sommer i 2007.



22 HILLERØD GOLF KLUB

GOLFREGLER:

De nye Golfregler på Hillerød Golfbane

Ja, de er naturligvis de samme som på alle baner, men vi ta-
ger lige en hurtig gennemgang af de vigtigste nyheder med 
udgangspunkt i vores egen bane.

Du står på første tee. Du laver et luftslag, og bolden falder 
ned af tee, men bliver inden for teestedets grænser (vigtigt). 
Før skulle du så spille bolden videre derfra, hvor den lå, hvis 
du ville undgå straf ved at løfte den op på teen igen. Frem-
over løfter du den bare op på teen igen, flytter eventuelt tee 
og bold til et andet sted på teestedet. Så slår du igen – nu dit 
andetslag, uden straf.

Nå, den røg alligevel ned mod træerne. Men vi finder den 
nok. Og du har nu 3 – ikke 5 – minutter til at lede efter den. 
Heldigvis kan du selv deltage fuldt ud i en helhjertet søgning. 
Kommer du til at sparke til bolden under din fair søgning, så 
skal bolden blot genplaceres uden straf på det skønnede sted. 
Men husk, at ”genplacere” betyder præcis sådan, som den lå 
- ikke bare oven på græsset, for så havde du jo nok set den 
med det samme…!

Strafområde
På Hul 2 slår du bolden i det røde strafområde, det der før hed 
en vandhazard. Alle disse strafområder er nu røde på vores 

bane, så fremover har du altid 3 droppemuligheder med 1 straf-
slag, når du spiller på Hillerød: 1) Spil en ny fra forrige sted, 
2) Drop på flaglinjen eller 3) Drop inden for 2 køllelængder. 

Du kan selvfølgelig også vælge at spille bolden, som den 
ligger. Det er blevet lidt nemmere, da du nu både må grounde 
din kølle og fjerne løse naturgenstande inde i strafområdet.

Og skulle vi så lige tage de nye dropperegler. De er enkle:
1) Find dit referencepunkt. 2) Udmål køllelængde(r) fra 

dette. 3) Drop i lempelsesområdet – fra knæhøjde – og spil 
derfra. Og køllelængde: længste, medbragte kølle på runden, 
dog ikke en putter.

I situationen ovenfor ville dit referencepunkt være der, 
hvor bolden sidst krydsede grænsen til strafområdet.

Bunker
Du er i den venstre bunker på Hul 12. Der ligger ofte grene 
og blade fra træerne. Du må fjerne løse naturgenstande i en 
bunker, så fremover går dine bunkerslag som en leg. Dog skal 
du huske, at som alle andre steder på banen koster det et straf-
slag, hvis bolden flytter sig ved fjernelse af løse naturgenstande. 
Bolden genplaceres. Og nu vi er ved løse naturgenstande i en 
bunker. Tidligere lokalregler, der definerede sten i bunkere 
som flytbare forhindringer, findes ikke mere! Sten er altså nu 
altid det, de er: løse naturgenstande.

Du kom ud af bunkeren og på green. Flaget står i bagkan-
ten – der er vel en 12-15 meter tilbage. Du bruger lidt tid på 
at fjerne et agern, der er trådt ned i greenen, og reparerer 
hullet – det må man nemlig gerne. Du putter med flaget i, så 
vi sparer lidt tid der – det næste hold står allerede nede ved 
åen. Men de andre har heldigvis spillet færdig – uden for tur 
og med flaget i.

Ready golf
Nu synes du, at alt sammen bliver lidt stresset – man skal 
skynde sig hele tiden. Nej, det er nu ikke tanken med ”ready 
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GOLFREGLER:

De nye Golfregler på Hillerød Golfbane

golf”, som man kalder det. Men tænk over dine slagrutiner, 
aftal, at I spiller uden for tur, hvis det er muligt og sikkert. 
Videnskabelige studier viser (ja, sådan nogle er lavet), at vi så 
alle sammen får en god oplevelse på runden. 

Nye muligheder
Der er noget vådt på Hul 16, og det er lidt irriterende, at din 
bold lige netop ikke havnede på fairway, når nu den sidder i sit 
eget nedslagsmærke. Din venlige markør gør dig dog opmærk-
som på, at du kan få lempelse for dette i hele det generelle 
område, altså også i roughen. Skønt. Referencepunkt: Lige bag 
bolden. Drop indenfor en køllelængde.

Du gider dog ikke lige måle det op med din driver. Det er 
OK. Du dropper bare, og spiller derfra, så længe det er klart, at 
du ikke er mere end en køllelængde væk fra referencepunktet 
og ikke nærmere hullet. Op til pinden. En birdie!

Hul 17 – igen, igen
Videre til 17 i højt humør. Udmærket tee-slag, men havner 
som ofte før i første bunker, helt oppe mod kanten. Hvis du 
har problemer med det, og allerede nu tænker, der ryger 2-3 
slag, så skulle du måske med det samme overveje den nye mu-
lighed for at droppe ud af bunkeren: erklære bolden uspillelig 
og med 2 strafslag droppe uden for bunkeren på flaglinjen.

Hvis du ligger på stien bag green er der ingen ændringer i 
forhold til i dag. Dog er der nu lempelse efter Regel 16.1 – 
unormale baneforhold (og ikke som tidligere efter Regel 24-2).

Du må som altid spille bolden, men det vigtigste er at hu-
ske, at man kan tage lempelse uden straf enten, hvis bolden 
ligger på stien, eller hvis du skal stå på stien for at slå, eller 
hvis stien vil være til gene for dit sving.

Så med mindre bolden rent faktisk er out of bounds bag 
green, så er det meget vanskeligt at forestille sig, at man ikke 
kan få lempelse.

Referencepunkt: Nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke 
nærmere hullet. Drop inden for en køllelængde. Er det van-
skeligt? Nej. 

Ved vejs ende
Nu er der ikke så langt tilbage, før du kan få dig et velfortjent 
hvil i godt selskab. Men helt nede ved 18. green går det alligevel 
galt i indspillet. Du rammer tilfældigt bolden 2 gange – et så-
kaldt dobbeltslag - fra det seje græs til venstre for green. Øv, du 
lå lige til en par, og så skal du have et strafslag for det kludder.

Nej, det skal du ikke. Det strafslag er afskaffet i de nye 
regler. Kun selve slaget tæller. Så du fik din par.

Husk altid at have Lommeguiden med dig. Der finder du 
svar på det meste. Har du ikke fået den, så hent den på kon-
toret.

Af Ole Haag

AdvokatfirmaetBM_90x42_ms_GRAA_mar2017.pdf   1   03/03/17   23.31

FAKTABOKS:
Køllelængde: Længste, medbragte kølle på runden, mi-
nus en putter.

Knæhøjde: Afstanden fra jorden op til knæet i stående 
position

Drop: Bestem referencepunkt. Lempelsesområde 1 kølle-
længde. Undtagelse: Sidelæns drop ved rødt strafområde 
og uspillelig bold – 2 køllelængder.

Drop på Flaglinje: Linje fra hullet, gennem boldens leje 
eller krydsningspunkt ved strafområde – og så langt bagud, 
du vil. Vælg punkt på linjen. Udmål en køllelængde derfra.

Ready golf: Spil gerne uden for tur, hvis det er muligt og 
sikkert. Brug ikke mere end 40 sekunder på dine slag.

Det generelle område (tidl. ”through the green”): Hele 
banen, undtagen dit teested, strafområder, bunkere og 
greenen på hullet, du spiller.
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GOLFTRÆNING:

Da yogaen rykkede ind i HGK

Borde og stole har været ryddet til side 
og yogamåtter bredt ud hver tirsdag 
eftermiddag vinteren igennem på re-
staurant Nysøgaards nye gulve. Med 
yogalærerne Marianne Gram-Nielsen 
og Lærke Ebbenæs i spidsen har lokalet 
været fyldt med entusiastiske og begej-
strede yogaudøvere.

Yder yoga nu en golfspillers 
krop retfærdighed?
Hvad er det yoga kan gøre af godt for 
en golfspiller? Marianne Gram-Nielsen 
giver svaret:

 ”Hvis du ser specifik på golfspille-
re, så har vi behov for at have en stærk 
ryg; have en vis form for smidighed, god 
balance og være gode til at rotere; det 
styrker yogaen. Yogaen hjælper til at for-
bedre din smidighed, din styrke, din ro-
tation og din kropsbevidsthed i det hele 

taget, som også er vigtig, når du spiller 
golf. Og så skal man ikke underkende 
det velvære, du får, når du dyrker mo-
tion; det nærvær, du finder i din krop. 
Den kropsbevidsthed, du opnår, kan du 
i det hele taget bruge på mange måder, 
og så er det jo altid sundt at holde sig i 
gang. Jeg er overbevist om, at hvis man 
dyrker yoga regelmæssigt og dermed 
styrker sin krop, så kan man på denne 
måde også undgå at få skader.”

Overvældende interesse 
nødvendiggjorde to hold
Initiativet til etableringen af yogatræ-
ningen blev oprindelig taget af klubbens 
ledelse, som opfordrede klubmedlem 
Marianne Gram-Nielsen, der i det dag-
lige arbejder som yogalærer i Fitness 
World, til på frivillig basis at undervise 
et hold klubmedlemmer i yoga. Marian-

ne tog imod opfordringen, og invitation 
blev sendt ud til alle klubbens medlem-
mer. Interessen var overvældende. Ikke 
mindre end 85 medlemmer ønskede at 
deltage. Der var tale om alt for mange til 
ét hold, og Lærke Ebbenæs, der også er 
yogalærer i Fitness World, trådte hjæl-
pende til; endnu et hold blev oprettet. 
Sådan har det været frem til 12. marts 
i år, hvor undervisningen stoppede for 
at give plads til den nye golfsæson ude 
på banen.

Succesen genoptages
Der er ingen tvivl om, at de deltagende 
medlemmer har været meget begejstre-
de for vinterens yoga-undervisning, men 
hvordan har Marianne Gram-Nielsen 
oplevet sæsonen, og vil yogatræningen 
blive genoptaget, når vi igen rammer 
vinteren? Hertil siger Marianne:

”Det har været super, for deltagerne 
har været meget på og entusiastiske. 
Alle virker glade og siger, at de synes 
det har været godt osv., så jeg kan kun 
være glad og tilfreds og synes, at alle 
har udviklet sig godt. Tænker derfor, 
at vi gør det igen næste år, hvis der er 
interesse for det, og det tror jeg, der er, 
for efterspørgslen har været stor.”

Vær derfor opmærksom på invita-
tionen, når den kommer, hvis du som 
golfspiller har behov for at styrke din 
smidighed, balance, rotation og krops-
bevidsthed. 

Af Bjarke Schmidt
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Af Ingrid Mannerup Mortensen

EN GOLFOPLEVELSE:

En feberhed HoleinOne oplevelse 

Det var en helt almindelig sommerfe-
rietorsdag. Solen bragede ned, banen 
trimmet og tør - en perfekt dag til golf.

En noget modløs og  
feberagtig start
Jeg havde haft lidt småfeber et par dage, 
sovet dårligt, men en golfaftale er en gol-
faftale. Så af sted til vores dejlige hjem-
mebane i Hillerød, hvor gode venner 
ventede. Der blev teet op, og så gik det 
ellers fra hul til hul i hyggeligt selskab. 
Jeg husker faktisk ikke, hvordan mit 
eget spil gik, men det kom vist ikke op 
i kategorien for handicapnedsættelse. 

Da vi nåede frem til hul 15, var jeg 
lidt træt og modløs, men fulgte med 
”drengene” lidt af pligt, runden skulle 
jo snart afsluttes.

Forløsning på hul 17 
Hul 17, som aldrig har været et af mine 
favorithuller, skulle bare overstås, så jeg 
kunne komme hjem. Jeg var den første 
til at drive ud, og for ikke at ende på 
grusstien, valgte jeg et 7-jern. Bolden 
tog en smuk bue med retning mod den 
lidt drilske green og flaget, som stod lidt 
i højre, men hverken jeg selv eller mine 
medspillere havde en klar fornemmelse 
af, hvor præcist den lille bold endte. 

Efter at alle havde drivet ud, begynd-
te vandringen mod målet. Tre bolde lod 
sig identificere, og som sædvanligt havde 
de to bunkere hver ”suget” en bold til 

sig. Min egen bold med de tre lyserøde 
hjerter på lod sig imidlertid ikke finde. 
Der blev ledt på stien og langs søen, hvor 
en del bolde ender efter at være trillet 
ned af den drilske lille bakke, der omgi-
ver noget af greenen.

Et lille ”klonk”  
med stor virkning
Da ”ekspeditionsholdet” efter lidt søg-
ning ikke kunne melde om positivt 
resultat, sagde jeg lidt opgivende, at jeg 
ville opgive hullet, og at de andre bare 
kunne chippe ind eller grave bolden op 
af sandet, og at jeg passede flaget. Da jeg 
efterfølgende hev flaget op, lød der et 
lille klonk, og stor var min forbløffelse: 
der lå den lille whiskyudløsende bold 
nok så flot. Der blev om ikke skreget og 
råbt, men dog råbt: ”Fantastisk”, ”Godt 
gået”, ”Kanon” og ”Til lykke”.

Jeg, der havde været lige ved at op-
give og mest af alt bare havde lyst til at 
køre direkte hjem, livede med ét geval-
digt op, var vildt glad og overrasket. Mit 
livs første Hole-in-One var en realitet, 
og jeg var nu topmotiveret til at brænde 
banen af på 18. hul.

Der var ikke mange på banen den 
torsdag eftermiddag, men da vi nåede op 
og skulle putte på 18. stod der heldigvis 
nogle gode venner, der lige skulle se, 
hvordan vores putning gik. Da de hørte, 
at der var Hole-in-One, fik de hurtigt 
bragt budskabet videre til baren.

Og så er der afsat tid til  
en whiskylatte! 
Efter behørig dokumentation og un-
derskrift af scorekortet blev der sat en 
bakke med en flaske af de gyldne dråber 
og små glas frem til fri afbenyttelse. Jeg 
er ikke selv lige til whisky - og slet ikke 
midt på eftermiddagen - så jeg fik uset 
listet en sjat op i glasset med latte, selv-
om vi fik at vide, at det var ”forbudt”! 
Der var ikke så mange i klubhuset til 
at skåle og lykønske, så da jeg og mine 
medspillere takkede af, var der stadig en 
god sjat tilbage i flasken. Desværre var 
Jesper og Anders på ferie, så vi måtte 
undvære deres altid gode humør og be-
gejstring, og om de efter deres ferie har 
givet sovsen et opkvikkende pift med 
resten af flaskens indhold, ved jeg ikke, 
men det håber jeg da.

En vildt fed og overraskende oplevel-
se. Og min Hole-in-One bold ligger nu i 
bag’en og kommer nok aldrig i spil mere.
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BANEN:

Fokus på dræn, teesteder og greens i 2019

Selvom 2019 vil blive præget af design og planlægning af ar-
bejdet med omlægning af banen som følge af etableringen af 
hospital og Favrholm Station, vil der stadig være en lang ræk-
ke opgaver af mere driftsmæssig karakter, der skal udføres. 

Forhåbentligt vokser græsset henover sommeren, så der 
som sædvanligt er masser af arbejde forbundet med klipningen 
af alle vores klippede områder.

Eksisterende dræn afsløret
Vi fik i slutningen af 2018 taget hul på det store drænings-
projekt, som generalforsamlingen bevilgede ekstra penge til. 
Måske ikke overraskende har gravearbejdet flere af de steder, 
vi prioriterede, afsløret en række eksisterende dræn, der blot 
ikke længere fungerer. Ikke overraskende, fordi de steder, vi 
har valgt, logisk set også tidligere har været de mest udsat-
te områder, der af vores forgængere også har været forsøgt 
drænet.

Valget, når vi finder disse dræn, står mellem et forsøg på at 
genskabe dræningseffektiviteten i det eksisterende rørsystem 
eller lade det ligge og etablere nyt. Det gør det en anelse mere 
tidskrævende, men, hvor vi kan genbruge det eksisterende, 
sparer vi omkostninger, som vi så kan etablere flere dræn 
for andre steder. Samtidig understreger det vigtigheden af at 
få dokumenteret, hvad og hvor vi laver nyt, så vi kan vedli-
geholde vort drænsystem til glæde for banen og med lavere 
omkostninger i fremtiden.

Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi i den forgangne 
sommer kiggede noget på hinanden og sagde: ”Det er pudsigt 
at tænke på, at vi har fået lov at lave et dræningsprojekt, 
når banen i den grad skriger på vand.” Men uanset dette 
er arbejdet med dræning vigtigt for at sikre en så lang sæson 
som muligt.
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BANEN:

Fokus på dræn, teesteder og greens i 2019
Af baneudvalgsformand René Kjærsgaard-Nielsen

Arbejdet med forbedring  
af greens fortsætter
Det store arbejde med greens de senere år har, som vi alle glæ-
der os over, når vi spiller, båret frugt, men vores greenkeepere 
vil ikke hvile på laurbærrene, men ønsker at gøre det endnu 
bedre, så arbejdet med at skabe gode vækstlag og ensartede 
overflader på alle greens fortsætter.

Teestederne vil få særlig opmærksomhed i 
2019
Vore teesteder er jo ikke blevet større gennem årene, men den 
store stigning i antallet af gennemførte runder i 2018 i forhold 
til tidligere år, har øget sliddet på disse. Derfor vil teestederne 
få en særlig opmærksomhed i den kommende tid. 

Det ser ud til, at vores satsning på at etablere græsteesteder 
på 14. og 15. hul ser ud til at lykkes, men vi skal være op-
mærksomme på, at de i de næste par år stadig vil være ”unge”, 
hvorfor filtlaget og rodnettet på græstæppet stadig skal have 
tid til at etablere sig. Så pas godt på dem!

Topdressing fortsætter, men bunkers er  
færdigbehandlede
Vi har gennem vinteren topdresset en del på fairways for at 
mindske dette arbejde – og generne for spillet – i sæsonen mest 
muligt, men vil alligevel også i sæsonen bruge en del kræfter 

på topdressing af faiways for at fortsætte den gode udvikling, 
vi har set i de senere år. Vi har efterhånden fået renoveret 
en række bunkers, hvor tidligere tiders synder med brug af 
knust beton som bundlag gjorde disse nærmest uspillelige, så 
der kommer ikke til at ske større ting på dette område. Bl.a. 
også fordi, vi skal se på placering af bunkers og måske ændre 
udformningen af disse, når vi får lavet en samlet plan for banen 
som resultat af de forestående omlægninger.
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HANDICAPREGULERING:

Overgang til World Handicap System  
i 2020

Hvad er World Handicap  
System (WHS)
WHS ændrer ikke grundlæggende på 
den måde, vi spiller golf på, men på vis-
se centrale bagvedliggende funktioner i 
Handicapsystemet.

Spillere udregner stadig et spillehandi-
cap, spiller efter de gældende Golfregler, 
nyder de samme spilformer og afleverer 
deres score umiddelbart efter runden.

Denne artikel er kun en kort introduk-
tion til systemet. Der kommer flere de-
taljer fra DGU henover året.

Aflevér flere scores
Et system, som er baseret på et løbende 
gennemsnit uden tidsbegrænsning, kræ-
ver flere scores for at resultere i et ret-
visende handicap. Helt grundlæggende 
skiftes fra et inkrementelt system (min-
dre justeringer op/ned fra et givent ud-

gangspunkt) til et gennemsnitssystem, 
der udregner et løbende gennemsnit af 
de bedste scores.

Udregning fra 2020
Hvorfor er vi i så god tid med denne arti-
kel? Det er jo først om et år, at vi skifter 
til det nye handicapsystem.

Jo, men eftersom det nye system 
udregner dit handicap på baggrund af 
et løbende gennemsnit af de 8 bedste af 
de seneste 20 scores, så er det oplagt, 
at du bør have så mange scores som 
muligt registreret for at kunne udregne 
et retvisende handicap ved overgang til 
det nye system. Det ville jo være fjollet 
at skulle grave flere år tilbage for at finde 
20 scores.

For nogen bliver det sikkert tilfældet, 
men her er opfordringen: Aflevér alle 
scores i 2019 – og derefter fremover. 
Sådan har de f.eks. altid gjort i USA. Når 
du har spillet en runde – aflevér.

Golfbox vil som i dag også fremover 
sørge for alle udregninger. 

En vigtig oplysning: Med WHS afskaffes 
handicapgrupper og de begrænsninger, 
de medfører. Det er især interessant for 
dem med handicap under 4,5, som i dag 
er begrænset i at få registreret tællende 
scores.

Læs meget mere på Dansk Golf Union 
under menuen ”Regler og hcp”.

Af Ole Haag
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Kokkedal Golfklub har i sin helhed en 
spændende beliggenhed. Selvom den 
ligger centralt og nærmest i bymæssig 
bebyggelse, er det naturmæssigt en 
spændende, fredelig og varieret oplevel-
se året igennem. Det er en let kuperet 
parkbane, delvis i fredskov, men også 
omgivet af åbne engarealer. Der er flere 
huller med brede fairways, som man dog 
ikke skal lade sig narre af. Enkelte huller 
har havudsigt til Øresund, endnu flere 
har det, når træerne står uden blade. Be-
liggenheden er charmerende ved siden 
af den gamle rideskole og med udsigt til 
Kokkedal Slot Copenhagen, som er med 
til at skabe nogle signatur huller. 

Kokkedal Slot Copenhagen ses fra flere 
huller og åbnede som hotel i 2011. Det 
blev overtaget af Mikael Goldschmidt i 
2013. Efter omfattende renovering har 
slottet i dag genfundet sin aristokrati-
ske sjæl i en moderne og inspirerende 
fortolkning.

Historie
Kokkedal Golfklub blev stiftet i 1971. 
Først som en 9-hullers bane, og siden 
udvidet med yderligere 9-huller bag 
slottet. Banen har udviklet sig konti-
nuerligt gennem årene, ikke mindst på 
det seneste, hvor banen har fået et væ-
sentligt kvalitetsløft med flotte greens og 
bunkers og med mere effektiv dræning, 
som den relativt lave beliggenhed for en 
del af hullerne kræver.

Socialt samvær
Klubben er en foreningsklub, og det bety-
der, at klubbens resurser investeres i det, 
der er til gavn for medlemmerne, og det 
er med til at skabe en klub med et godt 

sammenhold, hvor alle taler godt sam-
men og gerne spiller sammen. Som de 
fleste andre klubber er det den frivillige 
indsats, der er med til at skabe både klub-
bens sociale og spillemæssige kvalitet. 

SAMARBEJDSKLUBBER:

Kokkedal Golfklub  
– oplevelser en masse!
Af Henrik Wohl Rasmussen
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Golfen
2018 var efter et meget vådt 2017 golf-
mæssigt en drøm. Et halvt år med sol 
stort set hver eneste dag, og selvom 
banen blev meget hård og tør, var det 
jo fantastisk at kunne spille så meget 
golf. Noget af det fantastiske ved golf 
er, at selvom man har været medlem 
af en klub i mange år, kan man stadig 
komme steder, hvor man ikke har været 
før – specielt hvis man er lidt høj-han-
dicapper!

Kokkedal har generelt relativt lange 
huller, men også udfordringer, hvor man 
måske mindst har brug for det – træer, 
og lavthængende grene, søer, bunkers og 
lidt ”højt græs” ude i siden. Så ”course 
management” er lige så vigtigt som at slå 

langt, og umiddelbart kan banen synes 
ligetil, men de fleste er udfordret for at 
kunne spille til deres handicap.

Når man har spillet 17 dejlige huller 
– måske til handicap - kommer 18. hul 
og signaturhullet.

Fra teestedet er der et flot view mod 
skov, dal og en stigning mod slottet. 

Efter 18. hul må man ikke glemme 
det 19. hul. Cafe Backtee har et dejligt 
tilbud på store og små retter både til fro-
kost og aften, og maden serveres hjem-
melavet, hurtigt og med et smil. 

For de ihærdige og ambitiøse giver 
klubben også gode træningsmulighe-
der med et stærkt professionelt team i 
proshoppen, en driving range, som dog 
er lidt for kort til de ”unge løver”, flere 

puttinggreens, indspilsområde og en par 
3 bane, så der er god mulighed for at 
løfte niveauet.

Klubben for alle
Kokkedal er en klub for alle. Der er ud-
fordringer for de lavt handicappede og 
langt slående fra tee 63, mens andre kan 
nyde den let kuperede bane fra enten 
tee 59, 55 eller 49 som giver god mo-
tion uden at man taber pusten. I 2019 
indføres desuden et nyt tee 39, som er 
målrettet klubbens ældste medlemmer 
samt nybegyndere.

Er man mageligt anlagt, eller kniber 
det lidt med bentøjet, har klubben en fin 
buggy-park til kr. 250 pr. buggy; god tur!  

FAKTA OM  
KOKKEDAL GOLFKLUB
Green-fee aftale/voksen:   
30% på gældende dagspris (Yield 
Management) inkl. rangebolde.

Green-fee aftale/Juniorer: 
gratis ifølge med én voksen. Ellers 
kr. 150,-

Adresse:   
Kokkedal Allé 9, 2970 Hørsholm
Tlf.: 45 76 99 59
Hjemmeside: www.kokkedalgolf.dk
Mail: kg@kokkedalgolf.dk 
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En flok hårdtarbejdende mænd mødte i 
starten af 80’erne op på 1. tee ved 16-ti-
den hver onsdag til en runde golf. De 8 
– 12 mænd havde ellers nok at bestille 
med deres arbejde og familier, så de 
stjal sig tid til denne ugentlige fristund 
på banen.

”Når man sådan kom løbende i sid-
ste øjeblik kl. 16.15, og der blev råbt: 
’Skynd dig nu lidt. Det er din tur!’ Så 
kunne det godt gå lidt ud over koncen-
trationen,” fortæller Helge Jensen, der 
var med fra starten. 

På de første huller blev der smidt 
mange bolde væk, kigget op og slået i 
jorden. Anders Buhelt, der i dag spiller 
golf i himlen, sagde en dag: ”Vi er nogle 
værre tørveskærere.” Et navn, der ikke 
blev glemt.

Afslutningsmatch i august 
Kammeratskabet udviklede sig til en 
årlig afslutningsmatch på en lørdag i 
slutningen af august. Efter matchen 
blev der afholdt en lille sammenkomst 
på hul 19 til en gang smørrebrød og 
en øl inden præmieoverrækkelse efter 
rundens Stableford. Hver deltager skulle 
medbringe noget til præmiebordet. Det 
kunne være kuglepenne, t-shirts eller 
lignende, så alle fik en lille præmie med 
hjem. Vinderen fik yderligere den ære 
at arrangere næste års afslutningsmatch 
samt et fantastiske billede af en rigtig 
tørveskærer. Billedet blev indstiftet som 

en vandrepokal. På bagsiden blev dato 
og årstal skrevet ned med deltagernes 
navne i rækkefølge efter deres præsta-
tion på banen. Ligeledes var der plads 

til et lille ord om dagens vejr og ikke 
mindst navnet på den spiller, der slog 
rundens længste tørv. Hver deltager fik 
en tommestok med på turen til udmåling 

KLUBBER-I-KLUBBEN:

Tørveskærerne
Af Ejgil Jensen
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af sin længste tørv. Målet blev bevidnet 
og skrevet på scorekortet, og tørven 
møj sommeligt lagt på plads igen. Målet 
på den længste tørv blev noteret bag 
på vandrepokalen og vinderen udråbt 
til årets tørveskærer. Herefter kaldte 
deltagerne sig naturligvis for Tørveskæ-
rerne, og den årlige sammenkomst fik 
navnet tørveskærermatchen. ”Skam 
få den, der tænker ilde derom!” Efter 
sammenkomsten var sæsonen slut for 
dette år på grund af det tiltagende mørke 
i september.

Medlemsoptag på særlige 
vilkår
Tiden gik, og det gjorde tørveskærerne 
også. I 1984 var der ikke mere end 8 – 9 
medlemmer tilbage. Det var det år, ons-
dagsherrerne startede, og tørveskærerne 
gled ind i denne turnering i de forskellige 
hcp-grupper. Alligevel kunne de gamle 
tørveskærere ikke glemme hinanden. 
De besluttede derfor at opretholde den 
årlige match. For at tilføre lidt nyt blod 
til matchen, blev de enige om, at en tør-
veskærer kunne invitere et nyt medlem 
ind i kredsen mod en passende bestik-
kelse og på den betingelse, at de øvrige 
spillere accepterede manden! Sådan har 
det været lige siden. Nemlig at Tørve-
skærermatchen afholdes efter de samme 
præmisser, som under den første match.

Hvis vi bliver færre end tyve tørve-
skærere, optages der gerne nye medlem-
mer efter den før omtalte regel. Melder 

man afbud til den årlige match, er prisen 
en kande øl, som nydes af de fremmødte 
tørveskærere under den efterfølgende 
sammenkomst. Efter to udeblivelser i 
træk, må man vige pladsen for en person 
på ventelisten. Af hensyn til andre spil-
lere i HGK, vil vi holde medlemsantallet 
omkring de tyve for ikke at beslaglægge 
for mange starttider på en almindelig 
lørdag i august.

En tilbagevendende drøftelse er, om vi 
skal udvide kredsen med kvinder; men 
det er hidtil blevet nedstemt. Spørgs-
målet er, om vi kan blive ved med at 
holde gang i Tørveskærerne til den årlige 
match, så vi kan blive ved med at hævde 
rettighederne til at kalde os for ”en klub 
i klubben”? 
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Mange af mine elever har ikke problemer 
med at få bolden i luften, når det gælder 
tee-slag og lange slag fra fairway, men 
når de kommer inden for 50 meter af 
greenen, så er det ofte en anden situati-
on. Her er der mange, der kæmper med 
at få den korrekte kontakt med bolden 
samt at finde optimal længdekontrol.  

Dette skyldes først og fremmest, 
hvordan vi vælger at fordele vores træ-
ningsindsats mellem det lange og korte 
spil. En god tommelfingerregel er, at du 
som minimum skal bruge 50 % af din 
træningstid på det korte spil, hvis du 
ønsker at udvikle dit spil.  

7-8-9 metoden giver dig den nød-
vendige selvtillid og ro i kroppen, som 
det kræver, hvis du skal slå fantastiske 
pitchslag. Metoden kræver lidt træning 
i starten, men når du har etableret dine 
afstande, vil du være i stand til at stole 
på det i fremtiden.

Billede 1
Forestil dig, at du adresserer bolden, og 
at du har et stort ur foran dig. Lær at 
svinge din venstre arm (for højrehånde-
de golfspillere) til de forskellige ”timer” 
på uret som en måde at styre afstanden 
på dine pitchslag. Kl. 7 er afbildet i bil-
lede 1.

Bemærk, at jeg på billedet har knæk-
ket mine håndled. Dette er vigtigt, for det 
hjælper dig til at få højde og god kontakt 
på dine slag.

Øv dig med at slå pitchslag ved at 
tage køllen tilbage til kl. 7, indtil du 
konsekvent kan ramme en hvis afstand. 
Dette bliver dit kl. 7-slag.

Billede 2 
Når du føler, at du mestrer kl. 7-slaget, 
går du videre til kl. 8-slaget. Øv dig på 
at slå bolde, hvor du svinger din venstre 
arm til kl. 8-positionen og bemærk din 

afstand. Sving med et sammenhængende 
tempo og du vil lære, hvilken afstand der 
er forbundet med dit kl. 8-slag. 

Billede 3
Øv det samme som de to første slag, 
mens du svinger armen til kl. 9.

Træn dette hver gang du er i klubben 
i en periode på 1-2 måneder, og du vil 
have tre specifikke afstande, du kon-
sekvent kan slå bolden. Afstanden vil 
variere fra spiller til spiller, men fælles 
for alle er, at du opnår en selvtillid og 
længdekontrol, som du trygt kan stole på 
i fremtiden. Senere kan du også træne 
på et kl. 10 sving, ligesom du kan træne 
de forskellige sving med forskellige jern, 
hvilket giver dig endnu flere længdemu-
ligheder i din selvtillidsbank. 

Har du spørgsmål til øvelsen er du 
altid velkommen til at komme forbi 
shoppen til en lille inspirationssnak.

PRO’ENS HJØRNE:

Bliv bedre til at pitche 
Af Kristian Mangor
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TRÆNINGSKURSER:

Er 12.000 ”skæverter” mon klubrekord?

To til tre gange hver sæson mødes en gruppe frivillige for i fæl-
lesskab og til glæde for klubbens træningsivrige medlemmer at 
samle vildfarne gule træningsbolde op på jernbaneskråningen 
langs Driving Range og arealet på den anden side af jernbanen, 
hvor klubbens nye hul snart skal etableres. 

I løbet af 4-5 timer samler gruppen 10-12.000 bolde op. 
Hver bold repræsenterer en ”skævert”, udført af et klubmed-
lem, og antallet af opsamlede bolde vidner om, at rigtig mange 
af klubbens medlemmer har et stort behov for intensiv træ-
ning, der vil kunne føre til mere præcision i golfslaget – både 
for så vidt angår længde som retning. Der er behov for at højne 
klubmedlemmernes tekniske niveau og gøre arbejdet lettere 
for ”boldopsamler-gruppen”!

Nedenstående kursus kunne være starten på en positiv ud-
vikling!

Intensivt kursus i uge 28
Tag en uge ud af kalenderen og fordyb dig i golfens mange 
mysterier og hemmeligheder. Få en forståelse for dine udvik-
lingsopgaver og få et hav af værktøjer til dit eget videreforløb. 
Vær med på dette ekstremt populære og udbytterige kursus.

Program hver dag:

Træning:  kl. 09.00 – 11.00  
Træning i grupper med skiftende temaer.

Frokost:  kl. 11.00 – 11.40 i klubhuset  
(frokost u. drikkevarer er inkluderet).

18 huller:  fra kl. 11.40. Træneren går med på banen, 
hvor vi ser den ægte dig, hvilket giver  
optimale muligheder for udvikling.

Aftergolf  & præmieoverrækkelse efter runden.

4 dage:  Mandag, tirsdag, torsdag og fredag i uge 28

Pris:  kr. 2450,-

Tilmelding: Tilmeld dig nu på golfbox.dk 

Af Bjarke Schmidt
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Af ”Hoffotograf” Ole Pries

GOLFBILLEDER:

Del dine golfbilleder og vind

For få år siden var der en beskeden flok, som elskede at tage 
fotos af begivenheder og natur, men fra at være en beskeden 
flok entusiaster er det nu heldigvis blevet hver mands lykke 
at tage fotos med sin mobiltelefon. Sikke et held, for nu kan 
man dele sine fotos med venner og bekendte få sekunder efter, 
at fotoet er taget. 

Del dine billeder med os
Jeg ved af erfaring, at mange fotos forbliver på telefonen og 
efter lagring ser man dem kun en gang imellem, men det er 
rart at have dem. Nogle gange vil det også være rart at kunne 
dele dem med andre.

Kære golfkammerat, vil du ikke nok dele dine fotooplevel-
ser på golfbanen med os, således, at vi kan få et endnu bedre 
grundlag for at følge med i, hvad der sker på banen. Vi vil 
gerne have lov til at bruge dine billeder i vores Medlemsma-
gasin GOLF samt i Nyhedsbrevene. De vil ikke blive anvendt 
kommercielt uden din accept. 

Sådan sender du dine fotos
Jeg håber, at jeg har fanget din interesse, og derfor skal jeg 
fortælle dig, hvor nemt det er at sende fotos til os. 

Når fotoet er taget, gemmer du det i din kamerarulle, og 
efterfølgende sender du det i højeste opløsning, minimum  

2 MB., enten som mail til foto@hillerodgolf.dk eller telefon 
20477352. Du vælger det, der er nemmest for dig. Husk at 
skrive dit navn og medlemsnummer. Hvis du har en historie til 
fotoet, hører vi gerne herom, men det er ikke nogen betingelse.

Deltag i en løbende konkurrence 
Anvendelige fotos vil blive optaget i klubbens fotogalleri, og 
det bedste vil hver måned blive honoreret med enten en so-
davand, øl eller glas vin i cafeen. 

Dommerkomiteen består af ”Hoffotografen” og ”Den gamle 
Redacteur”. 

Så kom i gang, puds linsen og lad os se, hvad du duer til.

Send dine golfbilleder til 

Foto@hillerodgolf.dk
eller

Tlf. 2047 7352
og deltag i en løbende månedlig konkurrence om en soda-
vand, en øl eller et glas vin i cafeen på Nysøgaard.

Vassingerødvej 15. 3540 Lynge. Tlf. 4810 5400
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Turneringsudvalget har igen barslet 
med en turneringsplan – denne gang for 
2019. Selv om der i ganske få tilfælde 
stilles krav til deltagernes handicap, så 
henvender turneringerne sig til langt de 
fleste af klubbens medlemmer. 

Som deltager i klubbens turneringer er 
du med til at styrke fællesskabet om-
kring klubben og sporten. Ud over at 
udfordre dine evt. sportslige ambitioner, 
så giver deltagelsen også anledning til et 
golfmæssigt samvær med andre og må-
ske for dig nye medlemmer. 

Så tag derfor udfordringen op og 
tilmeld dig en eller flere af turneringer-
ne på Golfbox.dk under menupunktet 
”klubturneringer”.

Åbningsturnering
Åbningsturneringen er, som navnet 
røber, den turnering, der markerer, at 
sæsonen nu for alvor er i gang. Også i 
år er SparNord sponsor for turneringen.

Der er tale om en af klubbens største 
turneringer med plads til 120 deltagere. 
Turneringen er opdelt i 4 rækker, hvor 
A-rækken spiller slagspil, mens række 
B, C og D spiller Stableford. Der er frit 
valg af tee-sted. 

Alle med et handicap på max. 48 kan 
deltage, og der vil være løbende start fra 
kl. 9.00.
Turneringen gennemføres søndag den 
13. april 2019.

Carlsberg Invitations 
turnering
Turneringen er en partner-turnering, 
hvor en Hillerødgolfspiller kan invitere 
en medspiller fra en anden klub som 
partner. Alternativt kan 2 Hillerød-spil-
lere danne et par. Der er således tale om 
en turneringsform, der er lidt anderledes 
end mange af de øvrige turneringer, der 
udbydes. Der spilles Stableford/Fourball, 

hvor alle damer skal spille fra rød tee og 
alle herrer fra gul tee. Der afleveres et 
samlet scorekort pr. par, hvor parrets 
score beregnes som bedste score pr. hul, 
idet der dog spilles med fuldt handicap. 
Der spilles kun i 1 række, og der kan 
højst deltage 48 par. Herudover er der 
krav om et hcp. mellem +8 og 44. Parret 
tilmelder sig samlet.  

Turneringen afvikles søndag den 
19. maj 2019.

TURNERINGER:

Styrk fællesskabet og sporten – deltag i klubturneringerne
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Ægteparturnering
I denne turnering er det sociale i højsæ-
det. Turneringen forudsætter, at delta-
gerne er ægtepar eller samboende, med-
lemmer af Hillerød Golf Klub og over 25 
år. Der er ingen handicapbegrænsninger. 
Til gengæld er man som deltager sikker 
på at vinde – enten matchen eller en 
omgang øl finansieret af vinderparret! 

Turneringen afvikles i perioden 25. 
maj til 29. september. I perioden spilles 
der en puljeopdelt kvalifikationstur-
nering med max. 4 hold i hver pulje. 
Spilleformen er 18 huller Greensome 
hulspil. Der startes dog den 25. maj med 
en fælles turnering, hvor de forskellige 
puljehold også får lejlighed til at aftale 
efterfølgende spilletidspunkter.  Hvis 
man ikke har mulighed for at deltage i 
den fælles opstartturnering, udelukker 
dette dog ikke, at man alligevel kan del-
tage i den videre turnering.

Turneringen afsluttes den 29. septem-
ber med en kombineret afslutnings- og 
finaleturnering, hvor de to bedst place-
rede hold i hver pulje deltager i selve 
turneringen, mens alle hold deltager i 
en afslutningsfest om aftenen. Her bliver 
”Årets ægtepar” kåret.

Pinsemorgenturnering
Denne turnering er for de morgenfriske, 
der har et stærkt ønske om at ”se solen 
danse”. Der tees ud fra det frit valgte 

tee-sted og med gunstart allerede kl. 5 
pinsemorgen. Turneringen stiller krav 
om et handicap på max. 54 og har en 
deltagerbegrænsning på 96. Der spilles i 
to rækker, og spilleformen er Stableford. 

Normalt er der også tænkt på lidt 
fælles morgenmad i forbindelse med 
denne turnering.

Turneringen afvikles søndag den 9. 
juni 2019.

HGK’s fødselsdagsturnering
I forbindelse med Hillerød Golf Klubs 53 
års fødselsdag afvikles denne traditions-
rige turnering med ikke mindre end 120 
spillere til start. Deltagelse i turneringen 
forudsætter dog et handicap på max. 48. 

Turneringen er med gunstart kl. 9.00 
og med Stableford som spilleform. Også 
her gives der mulighed for frit valg af 

TURNERINGER:

Styrk fællesskabet og sporten – deltag i klubturneringerne
Af Bjarke Schmidt
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tee-sted. Turneringen er sponseret af 
Nykredit.
Turneringen spilles søndag den 23. 
juni 2019.

Proshop/restaurant 
turnering
Restaurant Nysøgaard og PRO-shoppen 
har igennem årene været sponsor på 

denne særdeles muntre turnering. Kra-
vet til spillerne er unikt al den stund, at 
der kun må spilles med 4 nøje udvalgte 
jern/køller inklusiv en putter. Det giver 
jo altid anledning til mange overvejelser 
over, hvilke jern/køller, der skal sættes 
i bag’en. 

Alle med et handicap på max. 54 og 
en alder, der overstiger 12 år, kan del-

tage. Turneringen spilles som Stableford 
med løbende start fra kl. 9.00. 
Turneringen spilles søndag den 1. juli 
2019.

Hillerød Senior Open 
Denne turnering henvender sig til både 
HGK’s egne medlemmer og medlemmer 
fra andre klubber. Deltagerkravet er, at 
man har et handicap på under 30 og i 
øvrigt er fyldt 50 år. Der er tale om en 
slagspilsturnering brutto/netto over 18 
huller med løbende start fra kl. 8.00.
Turneringen afvikles torsdag den 8. 
august 2019.

Holte Vinlager Open
Også i år sponserer Holte Vinlager en 
turnering, hvor konceptet menes at følge 
tidligere års, hvilket betyder, at der også 
er indlagt en mindre vinsmagning i ar-
rangementet. Denne vil formentlig blive 
forestået af ejerne af Holte Vinlager i Hil-
lerød, Hans og Lisa Nielsen, og vil foregå 
på hul 4 i forbindelse med turneringen. 
Der er dog ved denne turnering indlagt 
en handicapbegrænsning, idet deltagelse 
forudsætter et handicap på max. 36. Der 
er også her tale om frit valg af tee-sted. 
Der spilles Stableford med gunstart kl. 
9.00.
Turneringen gennemføres søndag den 
11. august 2019.
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Det lyder jo eksotisk, og man kunne 
godt få associationer til 1000 og en nats 
eventyr, når man så hotellet og dets 
omgivelser. Dejlige, store og meget rene 
værelser med fin udsigt til et kæmpestort 
og flot pool-område, som var omkranset 
af værelsesbygningerne. 

Jeg havde troet, at Marokko stort set 
altid havde godt vejr, men vi havde brug 
for held, da det havde regnet i ugen op 
til vores ankomst. Og vi var heldige! På 
førstedagen regnede det halvdelen af 
dagen, men sådan, at vi nåede at tørre 
ind imellem, og herefter faldt der ikke 
en dråbe, før vi steg ind i bussen på vej 
hjem! Så vi var ualmindeligt heldige!

På fiskemarked i El Jadida
Vi var en lille eksklusiv gruppe – 12 + 
klubbens PRO, Kristian – og alle må 
have følt, at gruppen harmonerede, for 
vi deltog stort set med hele gruppen i 
alle ugens aktiviteter og arrangementer.

Det indbefattede bl.a. en tur til El 
Jadida, og der var absolut intet eksotisk 
her. Handlende i massevis med et ikke 
særlig varierende udbud; heriblandt 
meget tøj i kunstige materialer, som vi 
nødigt ville have på en varm dag. En me-
get positiv ting var dog, at man kunne gå 
i fred, hvis man ønskede det.

Det mest interessante var byens fi-
skemarked/-auktion. Her landede små 
fiskerbåde dagens fangst, som efterføl-
gende blev solgt på auktion. Alle både-

REJS MED GOLF:

Marokko i november…
Af Helle Boisen
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ne ”parkerede” i havnen i et sindrigt 
system – sikkert efter anciennitet eller 
vigtighed!

Alle øvrige dage var  
trænings og spilledage
Vi mødte til træning kl. 9.30. Kristian 
fandt på en rig variation af øvelser, som 
vi efter bedste evne forsøgte at efterleve.

Servicen på træningsområdet var 
super. Udstyret blev stillet frem og sat 
på trolley eller buggy. Udstyret var tørret 
af og stillet ind aftenen før. På trænings-
banen stod bolde fint stablet i små py-
ramider, og efterhånden som man kom 
til at kende nogen, blev ens sving også 
kommenteret. Vores ”yndlingsservice-
mand” havde humor og passede os godt.

Efter træning i alle afskygninger kom vi 
endelig ud på den ”rigtige” bane. Den så 
egentlig ikke svær ud, men sådan noget 
kan jo snyde – og specielt greens var 
meget udfordrende. De var kæmpestore 
og stort set umulige at læse – og rigtig 
mange gode scores forsvandt her!

Banen var meget stor, både i bred-
de og længde, og da første runde var 
gennemført, kunne vi konstatere, at vi 
havde gået næsten 12 km! Årsagen var, 
at afstanden fra green til næste teested 
var meget lang; Hillerød er ingenting 
ved siden af!

Vi blev passet på!
Overalt, hvor vi var, stod der vagter, 
meget diskrete, og de stod der døgnet 

rundt. Området var indhegnet, og langs 
vandet så vi vagttårne, som var beman-
det, ligeledes døgnet rundt.

Havde man været uden for området, 
blev ens taske mv. gennemlyst på sam-
me måde som i lufthavnen; men trods 
alle sikkerhedsforanstaltningerne havde 
man ikke en ubehagelig fornemmelse af 
overvågning eller fare. Alle smilede ven-
ligt, når man gik forbi, og hjalp også, hvis 
man f.eks. havde brug for vejvisning.

Indlagte konkurrencer  
en del af opholdet
Når vi er på golftur, spiller vi jo mod 
hinanden på kryds og tværs, og der er 
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konkurrencer i alle afskygninger. Dagens 
vinder og holdvinder hver dag. Indlagte 
konkurrencer, som f.eks. på green i et 
slag på et angivet par 3 hul eller ”damer-
ne mod herrerne”, ”farvet bold”, ”high 
low”……..

Der gøres meget ud af dagens resul-
tater og præmieoverrækkelsen, og den 
sidste dag, hvor ugens vinder(e) udråbes, 
er naturligvis særlig festlig. Turens vin-
der blev Mogens Grandahl, som med 42 
point fejede alle øvrige af førstepladsen.

Det kan kun anbefales at tage med 
på en af disse ture, men man skal være 
hurtig, for de er eftertragtede!
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Fliserne i Hillerød Golf Klub er blevet renset, algebehandlet og impræg-
neret. Fliserne er blevet pæne og er ikke længere angrebet af flisepest, 
alger, mos og mørke belægninger.

Nanostone vil i de næste år servicere fliserne i foråret så fliserne er flotte 
hele sommeren. Den årlige service af fliserne gør at flisepesten ikke 
kommer tilbage igen.

Er dine fliser også mørke og kedelige?
Har du herregårdsfliser eller lignende betonfliser, så er der en god 
sandsynlighed for, at du kan nikke genkendende til mørke og hvidplet-
tede fliser, som ved billederne taget ved Hillerød Golf Klub. Typisk begy-
nder væksten af de hvide pletter allerede efter fliserne er 4-5 år gamle.

Der findes mange metoder og teorier til, hvordan du kan blive fri for 
flisepest, alger og andre uønskede belægninger, men det er langt fra alle 
som virker eller holder i særlig lang tid. Det gælder nemlig om, at få 
fliserne helt pæne og samtidig finde en løsning, så du ikke skal ud hvert 
forår og bekæmpe de forskellige vækster, som kommer pga. fugt, skygge 
og de mange regnskyl vi har haft specielt i 2017.

Få en professionel behandling og 20% rabat som klubmedlem

Hvis du gerne vil have fliserne pæne 
med et langvarigt resultat, så er et godt 
bud at få en professionel fliserens fra 
Nanostone. Nanostone har i mange år ud-
viklet og forbedret deres teknikker, så de i 
dag både kan rense, forebygge og imprægnere 
dine fliser og sågar holde fliserne pæne i op til 15 år. 

Se her lidt om hvor ubesværet det er, at få fliserne pæne med Nanostone 
og hvordan en komplet fliserens, algebehandling og imprægnering af 
fliserne foregår:

1.  Du tager kontakt på www.nanostone.dk hvor du udfylder formularen 
og fortæller at du er klubmedlem af Hillerød Golfklub. Så får du 20% 
rabat. Du kan også ringe ind på 4236 6666. Du må gerne have et løst 
bud på antallet af m2, så der kan udformes et ca. tilbud med det samme.

2.  Efter du har modtaget tilbuddet og såfremt alt ser fornuftigt ud, så 
accepterer du tilbuddet og aftaler en dato for opstart for rensning af 
fliserne. Den samme aftalte dag får fliserne en forebyggende behan-
dling, så sporer fra alger og lav i flisen også bliver fjernet. Bemærk: på 
selve dagen kan du aftale at få en prøve, så du kan få bekræftet at dine 
fliser bliver som du forventer.

3.  Inden for få dage efter kommer Nanostone tilbage for at give imprægn-
eringen på fliserne. Så snart at imprægneringen er påført og er tør kan du 
igen gå på fliserne. Fugerne kan fyldes efter med sand efter et par dage. 

Dine fliser er nu pæne og fri for alger, flisepest og mos mellem fugerne. 
Fliserne er imprægneret og du kan nu nemt vedligeholde dine fliser selv 
eller lave en serviceaftale med Nanostone en gang i året, ligesom ved 
Hillerød Golf Klub. Til en privat have ligger en serviceaftale på et over-
skueligt beløb af ca. 1200 kr. pr. gang.

Bemærk: Efter fliserens vil mosset i fugerne være væk og der skal fyldes sand 
i fugerne. Her har Nanostone erfaret at den billigste fugesand på markedet er 
lige så god som den dyreste, så se efter et godt tilbud og fyld fugerne. Fugerne 
skal ca. have 3-4 poser fugesand pr. 100 m2, så det er kun et par hundrede 
kroner. Det er dog vigtigt at fylde efter, da både frø og flisepest kommer oppe-
fra og sætter sig mellem fugerne, hvor de får næring og beplanter sig.

Nanostone har indgået partneraftale 
med Hillerød Golf Klub
Partneraftalen medfører en skarp pris på professionel fliserens til medlemmer

Foto fra den igang-
værende fliserens 
i Hillerød Golf Klub  
i januar 2018

  - med professionel fliserens og imprægnering

TRUSTPILOT

Fordi vi holder hvad vi lover,
højt service niveau og kvalitet

RING OG FÅ ET
PRISOVERSLAG
VI GIVER 20% RABAT  

TIL ALLE KLUB
MEDLEMMER

FØR EFTER

*Nanostone fliserens og 
imprægnering er 
utrolig effektiv mod alger, 

flisepest og mos. 
Med vores mange års erfar- 

ing og service kan vi tilbyde 
op til 15 års holdbarhed. 

Ring 42 36 66 66
alle ugens dage -  weekend 10-16, hverdage 8-18

www.nanostone.dk  info@nanostone.dk

TILFREDSHEDSGARANTI
Gratis prøve inden opstart

15 ÅRS 
GARANTI*

 Støt din klub!Aflever en kopi af din  
Nanostone fliserens faktura  
i golfklubben. Nanostone  

giver via partneraftalen din  
klub 5% af din faktura.

ANNONCE:

VI GIVER

20% RABAT 
til alle klubmedlemmer
Tilbuddet gælder t.o.m. d. 30. juni 2019

Træt af alger  
og flisepest?
– Få en unik løsning der holder i 15 år  
med Nanostone fliserens og imprægnering

Elitehåndværker 4,8/5

FØR EFTER

*Nanostone fliserens  
og imprægnering er 
utrolig effektiv mod  
alger, flisepest og mos. 
Med vores mange års 

erfaring og service kan  
vi tilbyde  op til 15 års  
holdbarhed. 

Ring 69 13 58 20
alle ugens dage -  hverdage 8-17.30, weekend 10-16

Landsdækkende 
uden kørselstillæg

TILFREDSHEDSGARANTI
Gratis prøve inden opstart

15 ÅRS 
GARANTI*

info@nanostone.dk
www.nanostone.dk 
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fra og sætter sig mellem fugerne, hvor de får næring og beplanter sig.

Nanostone har indgået partneraftale 
med Hillerød Golf Klub
Partneraftalen medfører en skarp pris på professionel fliserens til medlemmer

Foto fra den igang-
værende fliserens 
i Hillerød Golf Klub  
i januar 2018

  - med professionel fliserens og imprægnering

TRUSTPILOT

Fordi vi holder hvad vi lover,
højt service niveau og kvalitet

RING OG FÅ ET
PRISOVERSLAG
VI GIVER 20% RABAT  

TIL ALLE KLUB
MEDLEMMER

FØR EFTER

*Nanostone fliserens og 
imprægnering er 
utrolig effektiv mod alger, 

flisepest og mos. 
Med vores mange års erfar- 

ing og service kan vi tilbyde 
op til 15 års holdbarhed. 

Ring 42 36 66 66
alle ugens dage -  weekend 10-16, hverdage 8-18

www.nanostone.dk  info@nanostone.dk

TILFREDSHEDSGARANTI
Gratis prøve inden opstart

15 ÅRS 
GARANTI*

 Støt din klub!Aflever en kopi af din  
Nanostone fliserens faktura  
i golfklubben. Nanostone  

giver via partneraftalen din  
klub 5% af din faktura.

VI GIVER

20% RABAT 
til alle klubmedlemmer
Tilbuddet gælder t.o.m. d. 30. juni 2019

Træt af alger  
og flisepest?
– Få en unik løsning der holder i 15 år  
med Nanostone fliserens og imprægnering

Elitehåndværker 4,8/5

FØR EFTER

*Nanostone fliserens  
og imprægnering er 
utrolig effektiv mod  
alger, flisepest og mos. 
Med vores mange års 

erfaring og service kan  
vi tilbyde  op til 15 års  
holdbarhed. 

Ring 69 13 58 20
alle ugens dage -  hverdage 8-17.30, weekend 10-16

Landsdækkende 
uden kørselstillæg

TILFREDSHEDSGARANTI
Gratis prøve inden opstart

15 ÅRS 
GARANTI*

info@nanostone.dk
www.nanostone.dk 



44 HILLERØD GOLF KLUB

SKABT SOM CROSSOVER. FWDT HYBRID.

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
Modellen er vist med ekstraudstyr. 7 drs fabriksgaranti dog maks. km.150.000. Priserne er ekskl. leveringsomkostninger (kr. 3.880,-) og evt. farvetilleg.
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