
MEDLEMSMAGASIN

EFTERÅR 2019

Mørkere(lysere) transparens i 
denne udgave - normalt 50%

Olympisk guld
til Casper 

Baneomlægning

Cross Country

Nye sociale  
initiativer



2 HILLERØD GOLF KLUB

Besøg brillebussen
i Hillerød Golf Klub

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

Brillespecialisten har gennem de seneste 25 år 
etableret sig med brillebusser, som besøger  
private samt virksomheder af alle størrelser i  
hele Danmark.

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

Nærmere information kan læses på klubbens 
nyhedsmail og hjemmeside.

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

Spar Nord støtter 
klubbens talenter

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

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

 tættere på
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FORSIDEN:
Sommergolf.  

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.

OK – skriftstørrelse og -skydning: 10/14,5 pkt.
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Golf er et fantastisk spil, og det undrer vel ikke, at det begejstrer mange mennesker 
i alle aldre og uden skelen til aktuel habitus. Men hvad er det, der i den grad fasci-
nerer os og får os til time efter time at slæbe os selv og en taske fyldt med jern og 
køller over 7-8 kilometer? Dette blot for at få lov til uhæmmet gang på gang – eller 
successivt, som golfreglerne muntert benævner det – at slå til en lille hård kugle? 
Det kan jo ikke nægtes, at udefra set kan det for iagttageren af dette fænomen virke 
stærkt bekymrende og ligefrem kalde på næstekærligheden med henblik på at fore-
tage et indgreb af behandlingsmæssig karakter i forsøget på at give disse stakkels 
køllesvingende mennesker et normalt liv igen!  Som Albert Einstein siger: ”Der 
findes intet mere sikkert tegn på sindsyge end at gøre det samme om og om igen 
og så forvente, at resultatet hver gang er anderledes.”

Forklaringen på denne facination kunne dog være, at golfspillet bibringer udøve-
ren så mange forskelligartede muligheder og glæder, som man ikke finder i ret mange 
andre sportsgrene. Golfspillet kan tages med alle vegne, til udenlandske golfbaner 
eller til naturskønne områder i vores eget land, på ferier eller forretningsrejser. Golf-
spillet kan i kraft af dets sociale muligheder bibringe dig nye bekendtskaber, skabe 
nære venskaber og som deltager i et godt og rigt klubliv skabe noget nær familiære 
og trygge rammer for dit aktive sportsliv. Du kan konkurrere med dig selv eller 
andre, men du kan også blive fri for denne udfordring og blot nyde en naturskøn 
runde uden pres. Selv om golfspillet bygger på nogle meget faste regler, så åbnes 
der også mulighed for ind imellem at dyrke legen i spillet ved at spille nye formater. 

Golf er således et spil og en sportsgren med mange ansigter og muligheder. I 
dette nummer af Medlemsmagasinet GOLF vil vi uddybe mange af de fascetter, der 
præger sporten. Du vil kunne læse om klubmedlemmer, der ved at tage golfspillets 
udfordrende muligheder til sig har ydet store sportslige præstationer, om aktuelle og 
alternative turneringsformer, om golf på fremmede baner ude i verden og hjemme 
i det smukke Nordsjælland og meget, meget mere. 

God læselyst! 
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:

Kære golfspiller, hva’ har 
du egentlig gang i?

HOLDET BAG  MAGASINET:

GOLF

?
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Af bestyrelsesformand Jan Aarup

NYT FRA BESTYRELSEN:

Baneomlægning – hvad sker der?

Gennem mange år har et af fokusområderne for bestyrelsen 
været at komme ”godt og sikkert i havn” med baneomlægnin-
gen. Det er en langvarig og ofte besværlig proces. Vi ser ikke 
omlægningen som en udfordring eller sågar som et problem, 
men som en mulighed. Vi må dog konstatere, at ting tager tid 
- og nogle gange længere tid end ønskeligt!

Projektet er på ny forsinket. Hospitalsbyggeriet forventes 
nu færdigt 3. kvartal 2023. Det betyder formentlig en forsin-
kelse med stationsbyggeriet på et år eller to. Vi arbejder dog 
stadig hen imod, at vi 1. januar 2020 lejer i alt 13,3 ha vest 
for banen, så vi om nødvendigt kan påbegynde anlæg af nye 
golfhuller allerede i 2020. Hvornår vi skal påbegynde anlæg af 
nye golfhuller afhænger dog af tidsplanen for stationsbyggeriet. 
Masterplanen for den nye bane og beskrivelse heraf kan ses på

https://hillerodgolf.dk/nyt-om-baneomlaegning/

På trods af den kommende omlægning sikrer vores greenke-
eperstab, at vores bane stadig fremstår flot og velplejet. Primo 
juli lagde vi bane til en runde med deltagelse af formændene 
og direktørerne for de nordiske golfunioner. De udtrykte alle 
stor begejstring over klubben, atmosfæren, den skønne natur, 
de mange børn, der var i klubben, og ikke mindst banen. De 
kunne godt se, at der blev kælet for vores greens, ligesom de 
noterede sig, at Anders og Jesper kælede for de udleverede 

banesandwich. Sådan en vurdering fra specialisterne kan og 
bør vi være stolte af.

Selvom baneomlægningen nærmer sig, må vi derfor ikke 
glemme at nyde vores nuværende bane og den omkringliggen-
de natur. For os medlemmer bliver de forhold, vores gæster 
oplevede som noget særegent, blot en vane. Jeg håber alle 
sætter pris på den ganske behagelige vane.

Fortsat god golfsæson. 

Vassingerødvej 15. 3540 Lynge. Tlf. 4810 5400

5 nye greens. 
 
1 ny Driving Range. 
 
27 teesteder på 9 berørte huller. 
 
Mindre fairway arbejde på hul 5 og 14. 
 
Hullerne 1, 2 og 10 samt Driving Range er 
et større projekt der også inkluderer 
rough arealer og beplantning. 
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Golfklubben ”vågner” tidligt om morgenen. Derfor mødes jeg 
med greenkeeperne allerede kl. 5.45. Jeg vælger at cykle til 
klubben denne morgen – vejret er pragtfuldt – og jeg tror, at 
jeg kan nå at tage nogle fotos af banen uden greenkeeperne i 
arbejde. Klokken 5.30 kommer jeg til hul 17. Fotos kan ikke 

beskrive denne smukke morgen; det skal opleves i virkelighe-
den: en varm morgen, hvor solen kæmper med mosekonens 
bryg.  Mens jeg står der og nyder sceneriet, hører jeg en svag 
brummen fra en maskine, og ganske rigtigt, da jeg kommer tæt 
på klubhuset ser jeg Jørgen, der slår græs ved hul 18.

KLUBLIV:

En sommerdag i klubben
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Morgensamling i greenkeepergruppen
Jørgen fortæller mig, at han plejer at lave kaffe til morgen-
samlingen, og mens kaffen brygges, kører han rundt og slår 
semiroughen ved hul 18. Vi nyder kaffen og morgenbrødet, og 
snakker løst og fast om de forskellige opgaver, der skal laves i 
dag. Det er tydeligt at mærke, at der er en god stemning blandt 
greenkeeperne. Chefen, Dennis, fordeler arbejdsopgaverne 
nemt og smertefrit. Dennis ved jo, hvilke opgaver de forskellige 
gerne vil løse. Han arbejder ud fra en årsplan, men der sker 
naturligvis ændringer. Derfor mødes de hver morgen og aftaler 
dagens forløb. Som omtalt har greenkeepergruppen det godt 
med hinanden. Den atmosfære mærker jeg med det samme. 
Gruppen kan deres arbejde, hvilket vi som golfspillere oplever 
på vores golfrunder. En smukkere bane skal man lede længe 
efter. Gruppen af greenkeepere har forskellige forcer, som 
Dennis altid har med i sine overvejelser i forbindelse med op-
gavefordelingen. Men det er også interessant at høre om deres 
hverdag uden for klubben, hvor mangfoldigheden spænder fra 
opdræt af travheste til professionel musikproducer.

Vedligeholdelse og udvikling af banen
Dennis og jeg kører en tur rundt på banen, hvor han fortæller 
om arbejdet med vedligeholdelse og udvikling af banen. Alle 
greens klippes hver morgen og træningsboldene skal samles 
op, før golfspillerne tropper op på Driving Range. Det er inte-
ressant at høre om vedligeholdelse af banen samt placeringen 
af de forskellige øer af roughs, hvor naturens farver viser sig 
fra den smukkeste side. Jeg ved godt, at det kan være svært 
at nyde den smukke natur, hvis man leder efter en bold i en 
rough, der kan skjule alt.

Golfspillere på kursus
Klokken godt 7 går de første spillere ud på en smuk bane i et 
sommervejr med svag vind og en temperatur omkring de 20 
grader. En sådan dag er banen booket godt op, klubbens pro’er 

KLUBLIV:

En sommerdag i klubben
Af Per Kristensen
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og begynderudvalget har reserveret godt 3 timer til intensivt 
kursus og spil for højhandicappere. Der er 21 håbefulde golf-
spillere på kursus. De håber alle, at de efter kurset mestrer 
spillet bedre. Derudover besøger knap 30 greenfeespillere 
klubben denne smukke dag.

Klubbens sociale omdrejningspunkt
Klokken 9 kommer Juha og åbner proshoppen. Han håber på 
en travl dag med mange greenfee- spillere samt salg af tøj og 
golfudstyr. Ligeledes kommer Helle og åbner kontoret. Hun 

er klar til at tage hånd om de mange forskellige opgaver, der 
venter på en normal travl torsdag. Noget senere går jeg fra 
kontoret til cafeen, hvor jeg møder Anders, der som altid har 
en frisk bemærkning. Cafeen og restauranten er klubbens 
sociale omdrejningspunkt. Der er altid mulighed for en god 
historie eller drøftelse af dagens golfspil. Hvis man ønsker at 
nyde en øl i fred, kan man være heldig at finde et stille hjørne 
uden at blive opdaget af makkerparret i cafeen. 

Golfklubben falder til ro, når mørket ikke gør det muligt at 
se bolden efter et godt drive. I dag er det Begynderudvalget, 
der lukker og slukker.
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OLYMPISK MESTER:

Olympisk guld til Casper

Endnu en Hillerød-spiller har præsteret 
et internationalt topresultat. Med en 
guldmedalje ved Special Olympics 2019 
i Abu Dhabi rykker Casper Holst-Chri-
stensen ind på listen over HGK’ere med 
markante sejre.

Special Olympics afholdes hvert fjerde 
år for atleter med udviklingshandicap. 
For Casper er det en Aspergers AD-
HD-diagnose, der gør, at han deltager 
som Special Olympics-idrætsudøver.

Vejen til guldet startede for snart 20 
år siden, da Casper begyndte at spille 
golf som fire-årig. Familien Holst-Chri-
stensen boede dengang på Slettebjerget 
og havde golfbanen i baghaven. Bortset 
fra en pause på fire år så har Casper 
spillet golf siden da. Han har som ung 

Af Flemming Højbo

Far er All England-mester
Lysten og evnen til idræt på topniveau har 23-årige Casper Holst-Christensen ikke fra fremmede. Caspers far, Jon 
Holst-Christensen, har haft en karriere som én af verdens bedste badmintonspillere. All England-mester i såvel herredoub-
le som mixed double, sølv i herredouble ved verdensmesterskaberne – for blot at nævne nogle af resultaterne. Caspers 
farmor, Tonny Holst-Christensen, vandt også All England. Og Caspers søskende, Tobias på 21 år og Josephine på 18, 
spiller begge badminton på elite-niveau. 

Hvad betyder det så at være en del af en eliteidræts-familie?
”Det betyder bl.a., at det bliver noget naturligt at sætte sig mål. Og det betyder, at der aldrig bliver sat spørgsmåls-

tegn ved, at man skal af sted for at træne eller spille”, forklarer Casper.
Han peger også på, at man kan nyde godt af mange forbindelser i idrætsverdenen, som familien har til folk med for-

stand på skadesbehandlinger, coaching osv.
Far og søn er nu flittige gæster på golfbanen sammen. 
”Min far og jeg spiller gerne et par runder sammen om ugen”, fortæller Casper.
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elitespiller bl.a. været med på klubbens 
første Next Generation-hold.

Jeg slår ufatteligt langt
Men hvad er det, han kan, som gør ham 
til olympisk golf-mester inden for sin 
kategori?

”Jeg slår ufatteligt langt. Min gen-
nemsnitslængde med driveren er på 
304 meter”, fortæller Casper.

Med de længder og et godt træf så er 
det inde på det korte spil, at han kan 
afgøre det hele. Og som den fokuserede 
sportsmand han er, så er det netop det 
korte spil, og specielt putting, som han 
så fokuserer sin udvikling på.

”60-70 procent af min træning bru-
ger jeg på putting”, fortæller han.

En fast ugentlig rutine er 500 putts. 
Han putter således 50 bolde fra 10 for-
skellige positioner.

”Det er en god måde at starte ugen 
på. Det tager sådan cirka tre-fire ti-
mer”, forklarer Casper.

Jeg skal pace mig selv meget
Og hvordan påvirker Caspers diagnose 
så hans golfspil?

”Jeg skal pace mig selv meget for at 
samle mig om hvert eneste slag – hele 
vejen rundt på banen.”

Det, som fascinerer og fastholder 
ham ved golfen, er den evige udvikling 
og forbedring.

”Det er det med, at det aldrig bliver 
helt perfekt. Hvis jeg bliver god til noget, 
så bliver jeg ofte træt af det.”

Netop dette fokus på udvikling får 
Hillerøds juniorspillere nu glæde af. Cas-
per er fra august ansat som juniortræner, 
således at han sammen med træner Tho-
mas Dam Nilsson skal udvikle klubbens 
unge spillere.

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

Verdensarrangement skabt af Kennedy
Special Olympics, som blev afholdt i Abu Dhabi i marts i år, var et gigantisk 
idrætsarrangement med deltagelse af omkring 7.500 atleter fra 190 lande. Hertil 
kom trænere, assistenter m. fl.

Special Olympics for deltagere med et udviklingshandicap afholdes hvert 
fjerde år. Forrige gang var det i Los Angeles, og næste gang er det i Berlin i 2023.

”Jeg vil hjertens gerne af sted til Berlin. Men det er ikke kun op til mig 
selv, hvem man vælger at sende af sted fra Danmark. Måske vil man gerne 
give andre chancen”, siger Casper.

Special Olympics blev stiftet i 1968 af USAs mest kendte politiker-familie, 
Kennedy’erne. I dag er en markant fortaler for Special Olympics, medlem af 
Repræsentanternes Hus, Joe Kennedy III, barnebarn af den myrdede senator 
Robert ”Bobby” Kennedy.

Der er omkring tre millioner Special Olympics-udøvere kloden rundt. I 
Danmark repræsenteres Special Olympics af Parasport Danmark.
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DANMARKSMESTER:

Paw vinder greenkeepernes DM

De kan passe og pleje en golfbane. De kan tage sig af golf-
klubbens maskinpark. Og de kan udføre alle greenkeeperens 
opgaver. Men kan de også spille golf? Åh, ja. Hillerød Golf 
Klubs Paw Hein Nørgaard kan da i særdeleshed spille golf. 
Så godt at han i juni har vundet Danmarksmesterskabet for 
greenkeepere 2019.

Suveræn vinder af DM for greenkeepere
På Odsherred Golf Klubs bane i Højby blev Paw en suveræn 
vinder. Recepten for den erfarne greenkeeper var klar: at spille 
sikkert op ad Odsherred-banens smalle fairways - og at være 
i sit livs fysiske form.

”Jeg spillede bare sikkert. Min driver er gået i stykker, så 
jeg brugte 3-jernet i stedet for”, forklarer Paw.

Successen skyldes ikke, at Paw pisker sig selv med masser 
af golftræning og intensiv opvarmning.

”Jeg spiller højest tre turneringer om året. I Hillerød er 
det kun matchen ved årets Frivillig Dag jeg spiller. Og op-
varmningen ved Greenkeepernes DM bestod i, at jeg slog en 
halv spand bolde. Så var jeg klar”, fortæller Paw.

Dyrker også ekstremsport på cykel
Den fysiske form er så helt i top. 15-20 timer om ugen træner 
han på sin cykel rundt i skovene og på landevejene i Nord-
sjælland. En træning, som han har brug for, når han kører 
ekstrem-cykelløb. F.eks. løbet ”Offroad Finnmark 700”, et løb 
på 700 kilometer igennem vildmarken i det nordligste Norge, 
som han i juli deltog i for tredje gang. Eller som ”Dirty Road 
Jutland XL”, et løb på 420 kilometer langs den jyske vestkyst, 
fra Blåvand til Skagen, som Paw kørte i foråret.

”Jeg er i mit livs form. Og det gør, at jeg også kan holde 
hovedet koldt på en golfbane. Jo bedre form, jo mere stabilt 
spiller du golf”, siger Paw.

Kun tid til golf, når det gælder!
De mange timer i cykelsadlen, arbejdet som greenkeeper, fa-
milien med to børn og et hus i Fredensborg, som skal sættes i 
stand. Det betyder alt sammen, at der ikke er tid til golf. Altså 
bortset fra når det gælder.

For Hillerød Golf Klub var successen ved Greenkeepernes 
DM ekstra stor, for tredjepladsen gik til endnu en Hillerød-gre-
enkeeper, Rasmus Brock Pedersen. Rasmus er elitespiller på 
divisionsholdet. 

Af Flemming Højbo

BLÅ BOG
Paw Hein Nørgaard, 
36 år.
Greenkeeper i HGK 
siden 2005.
Golfhandicap: 5
Bor med sin familie 
i Fredensborg.
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FRA ”GOLFSKADESTUEN”:

Golfsvinget – en udfordring for dine knæ

Når sener og senefæster bliver belastet
Skinnebensbetændelse opstår ved længere tids belastning med 
øgede antal kilometers løb, men også ved f. eks. optrapning 
af gangdistance og mange højdemeter. Sene og senefæster på 
indersiden af underbenet bliver ømme, når man går eller løber. 
I begyndelsen kan man gå/løbe sig varm, med deraf følgende 

lindring, men generne kommer igen, såfremt man fortsætter. 
Kuren er nedsat distance og speed, evt. gang i vand. Varme 
kan forebygge noget, specielt før skaden er sket. Mange har 
temmelig sikkert set billeder af balletdansere i øvelokalerne, de 
har uldne strømper til over knæene. De medicinske og fysiske 
behandlingstiltag blev omtalt i den første artikel her i bladet.

Knæets anatomi
Knæet er et såkaldt hængselled, men det skal af muskelbe-
sparende årsager kunne låses således, at man kan stå uden at 
bruge megen kraft. Dette løses ved en bunden rotation, hvor 
der med vægt på foden foregår en indadrotation af lårbenet i 
forhold til skinnebenet på ca. 5 grader. Denne funktion vare-
tages af den inderste af den firfløjede lårbensmuskel, den der 
strækker benet. For at låse op sidder der en muskel i hasen 
til dette formål.  

I forårsnummmeret 2019 af Medlemsmagasinet oprid-
sedes de grundlæggende mekanismer ved vævsskader 
nemlig inflammationen med udsivning af blod, vævsvæ-
ske og øgede mængder af hvide blodlegemer, men ingen 
bakterier. Fodens anatomi og funktion blev også omtalt. I 
dette nummer vil vi så bevæge os mod underben og knæ.
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FRA ”GOLFSKADESTUEN”:

Golfsvinget – en udfordring for dine knæ

For at kunne tilpasse lårbens og skinnebens ledflader mest 
muligt har man så mellemlægsskiver, menisker. Disse er fæ-
stet til knæbrusken som et åbent O eller C, så de flytter sig, 
når knæet roterer, bøjer og strækker. Specielt den inderste 
menisk er i fare, idet den er fastgjort til knæets sideledbånd 
og dermed mere tvangsbunden. Hvorfor vores skaber har gjort 
den forskel er uvist.

Golfsvinget udfordrer knæets bevægmønster
Meniskerne kan blive fanget, trykket, revnet eller flosset, hvil-
ket medfører varierende grader af smerte, hævelse og stræk-
ke- eller bøjemangel. Endvidere er knæhulheden udfodret 
med fedt og diverse hinder, der kan komme i klemme. Altså 
ikke bare et hængsel med fikseret bøj og stræk, men med et 
meget kompliceret biomekanisk bevægemønster, hvorfor der 
temmelig ofte kan opstå skader. Som f.eks. ved afslutningen af 
vores golfsving, hvor vi jo (for højrehåndedes vedkommende) 
udadroterer venstre lårben i forhold til skinnebenet samti-
dig med, at der overføres voldsom vægt til dette knæ. Det er 
tankevækkende, at der ikke oftere sker skader. Måske fordi 
de unge har kræfterne, smidigheden og teknikken, mens vi 
ældre ikke fuldfører svinget med så mange grader af rotation. 

Af andre knæskader kan nævnes seneoverbelastninger,  
f. eks. springerknæ, hvor smerterne sidder på spidsen af knæ-
skallen. Disse forekommer ofte i sportsgrene med mange spring 
som i volleyball, basketball, springgymnastik, styrkeløft etc.

Endvidere er der foran knæet under huden en slimsæk, 
der kan hæve op, Housmaid knee.

En god opvarmning er at anbefale
Forebyggende for ovenstående knærelaterede skader er god 
muskelkraft, god balance, god teknik. Ikke alle besidder disse 
kvaliteter, og med alderen er tiden, der bruges på styrkelse og 
koordinering nok begrænset. Se blot på, hvor mange der går 

”kolde ud” på banen, En god opvarmning med meget gerne 
10 minutters småjoggen, for at få varmet vævet op (hvem gør 
det?), knæledsbøjninger, svingøvelser med rotation omkring 
knæet m.m. samt udspændinger af bøje- og strækkemuskler 
omkring knæet er at anbefale. Tekniske tiltag som f. eks. lidt 
udadroteret venstre fod er et andet beskyttende tiltag.

Der er så mange variationer af knæskader, at det vil føre for 
vidt at beskrive dem alle her. Ved smerter i knæ uden erkendt 
skade vil man dog kunne tage det roligt, hvis man kan strække 
og bøje knæet normalt, og hvis det ikke er varmt eller hævet.

Meniskskader kan i de allerfleste tilfælde ses an uden opera-
tiv behandling med en forventet tidshorisont på 3-6 måneder.

Af Anders Mørch
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Normalt kan vi klare de almindelige 
regel situationer gennem vores erfaring 
fra tidligere eller med hjælp fra vores 
medspilleres erfaringer. Men der er si-
tuationer, som vi kommer i sjældnere, 
hvorfor vi derfor enten ikke har så meget 
erfaring at trække på, eller ikke helt har 
haft mulighed for at komme i kontakt 
med de lidt mere ”ukendte” muligheder.

Hvem kan lige huske et begreb som 
”punkt for størst mulig lempelse”? Vi 
kender ”nærmeste punkt for fuld lem-
pelse”, men det andet? Og hvem slår så 
ofte en bold ud bag ved green på 4. hul, 
at man jævnligt har skullet overveje alle 
muligheder?

Vi ser lidt på de mindre brugte mu-
ligheder og opfrisker kendskabet til dem.

”Punkt for størst mulig  
lempelse”
Hvornår har man så brug for ”punkt for 
størst mulig lempelse”? Vi bevæger os 
hen i Golfreglerne 16.1c og 16.1d, hvor 
begrebet nævnes – og det finder faktisk 
kun anvendelse disse to steder (se des-
uden Definitionerne). Regel 16.1c og d 
omhandler gene fra unormale banefor-
hold i henholdsvis bunker og på greenen. 
Reglen er oftest anvendt i en situation, 
hvor en bunker er så fyldt med vand, at 
man ikke kan finde et ”nærmeste punkt 
for fuld lempelse” eller tilsvarende, hvor 
der er vand på hele greenen i forskellig 
grad.

Normalt er der plads til at finde et ”nær-
meste punkt for fuld lempelse” på banen, 
hvorfra man kan tage lempelse uden 
straf, men når vi taler om en bunker 
og/eller en green er disse jo specifikt af-
grænsede og begrænsede områder, hvor 
man så i retfærdighedens navn letter på 
kravet om at skulle tage fuld lempelse, 
da det jo ikke altid er en mulighed. Man 
lægger så at sige en ekstra mulighed ind 
for ikke nødvendigvis at skulle tvinge 
spilleren til kun at kunne vælge en lem-
pelsesmulighed med straf.

Midlertidigt vand i bunker 
eller på greenen
Situation 1 - eksempel: En bunker er 
helt fyldt med vand. Der er dog et lille 
område med lidt lavere vand og et lille 
stykke bart sand – ikke nærmere hullet 
end boldens oprindelige position. Det er 
ikke muligt at tage fuld lempelse, da den 

ene fod efter et drop i bunkeren stadig 
vil være i vandet. I en sådan situation 
kan man vælge at anvende ”punkt for 
størst mulig lempelse” og stadig droppe 
i bunkeren uden straf.

Hvis man ikke ønsker dette, eller at 
det faktisk slet ikke er en mulighed, så 
er der desværre kun tilbage at vælge en 
mulighed med ét strafslag – at droppe 
på flaglinjen uden for bunkeren, hvor 
referencepunktet er ”punkt for størst 
mulig lempelse”.

Situation 2 – eksempel: Der er vand på 
hele greenen, nogle steder mere end an-
dre. Det er derfor ikke muligt at finde et 
”nærmeste punkt for fuld lempelse” (- og 
husk, på greenen placerer vi bolden på 
punktet og ikke inden for en køllelængde 
fra punktet). Man kan naturligvis også 
her spille bolden, som den ligger, men 
hvis der kan findes et sted med kun 
lidt vand på greenen, er det sikkert at 
foretrække. 
Vælger man at tage størst mulig lempelse 
for det midlertidige vand på greenen, ud-
peger man ”punkt for størst mulig lem-
pelse” og placerer sin bold på det punkt.

Da punktet ikke må være nærmere 
hullet end den oprindelige position, 
kan man afhængig af greenens form og 
hullets placering komme ud for, at dette 
punkt er uden for greenen (i det gene-
relle område), hvilket så er tilladt og 
krævet. Og selvom punktet er uden for 
greenen, skal bolden stadig placeres på 

GOLFREGLER:

Rundtur i de sjældnere situationer i golfreglerne

Vandfyldt bunker kan udløse reglen om ”punkt for størst 
mulig lempelse”.
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punktet, da situationen tager udgangs-
punkt i lempelse for gene på greenen.

Den nye lokalregel E5: ”drop 
fremme”-reglen
Så er der situationen med en bold, der 
er slået out of bounds eller er blevet 
væk bag 4. green. Ingen er i tvivl om, 
at der kan eller skal slås en ny eller en 
provisorisk. Men nu er der kommet en 
ny mulighed: lokalregel E-5 – populært 

ofte kaldet ”drop-fremme” reglen – hvor 
der med tillæg af to strafslag kan drop-
pes en bold i nærheden af, hvor bolden 
er gået ud eller er mistet, herunder to 
køllelængder inde på fairway. Dog ikke 
nærmere flaget. Det gælder ved alle slag 
og ikke kun for tee-slaget.

Lokalreglen er tydeligt tænkt til at 
fremme spillets hastighed, men den vir-
ker også som risikominimering, da man 
således kan vælge ikke at skulle genta-
ge fiaskoen fra 4. tee, men gå frem og 
droppe i nærheden af greenen i stedet. 
Man kommer efter droppet til at ligge i 
3 (teeslag+2 strafslag) – altså det samme 
som at have slået en ny bold fra tee.

Situation 3 – eksempel (se også billede): 
Dit teeslag på 4. hul går venstreom og 
ud bag greenen. Du vælger at gå frem 
og droppe efter lokalregel E-5. Flaget 
står bagest på greenen. Hvad gør du? 
Først bestemmer du og din markør, 
hvor bolden gik ud (A). Så bestemmer I 
afstanden til hullet, så du ikke kommer 
nærmere hullet i droppet. Så finder du 
nærmeste punkt fra (A) i det kortklip-
pede græs i det generelle område (altså 
ikke på greenen, men fairway eller kor-
tere), ikke nærmere hullet (B). Så lægger 
vi 2 køllelængder til på hver side af (A) 
og (B), og nu har vi defineret bredden af 
dit droppeområde.

Hvor kan du droppe? Du får et stort 
område til rådighed: Du må droppe i 
hele det generelle område i hele bred-

den og hele vejen bagud på banen – ikke 
nærmere hullet end, hvor bolden gik ud 
(skraveret).

I dette tilfælde betyder det, at du også 
kan droppe på kanten uden for greenen, 
også kaldet ”fringe” [frintj].

GOLFREGLER:

Rundtur i de sjældnere situationer i golfreglerne
Af Ole Haag

Kort fortalt er proceduren 
til at etablere droppeom-
rådet efter lokalregel E-5:
1. Bredden af droppeområdet

a. Hvor er bolden gået ud/blevet 
væk (skønnes af spiller og mar-
kør) - boldreferencepunkt

b. Hvor er nærmeste fairway på 
det hul, vi spiller - fairwayrefe-
rencepunkt

c. Læg 2 køllelængder til på hver 
side af disse referencepunkter 
– så bredt er dit droppeområde

2. Hvor må du droppe
a. Der må droppes i hele det gene-

relle område inden for bredden 
og hele vejen bagud på banen – 
ikke nærmere hullet end afstan-
den fra boldreferencepunktet 
(A) til hullet.

Læs mere på klubbens hjemmeside 
om at droppe andre steder på banen 
ved brug af lokalregel E-5: Menu 
Bane/Regelhjørnet/Den lille drop-
peguide til lokalregel E-5.
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HOLE-IN-ONE:

Nye ”hole-in-one” tavler på vej

I regler for golfspillet kan man læse føl-
gende: ”Golfspillet består i at spille en 
bold fra teestedet og i hul med et slag 
eller med successive slag i overens-
stemmelse med reglerne.”

I HGK spilles der flere tusinde 
teested-slag om året, inden bolden 
forsvinder i hullet efter første hug. I 
gennemsnit sker det faktisk kun 5 – 6 
gange om året. Så alle har vel erkendt, 
at golfspillet i grunden består af de suc-
cessive slag.  Når det hemmelige håb 
endeligt opnås af en spiller, bliver det 
til gengæld et minde for livet. Det være 
sig et almindeligt slag - et drømmehug 
– eller et flækket drive, der triller hele 
vejen hen til greenen og ned i hullet. 

Hole-in-one udløser whisky
Alle der udøver denne bedrift under 
en defineret runde, berømmes da også 
i klubben. En ”hole in one” belønnes 
med en flaske whisky til den dygtige 
spiller, der gerne deler whiskyen ud til 

de tilstedeværende på dagen i klubben 
i små snapseglas til flasken er tom. En 
gang skete det, at en spiller stak flasken 
i lommen og tog whiskyen med hjem til 
sig selv. Det snakkede vi om i mange år! 
For spillere under 18 år består belønnin-
gen af sodavand.

Opdaterede tavler opsættes 
i sensommeren
Ud over den konkrete belønning sørger 
klubben for, at den dygtige spillers navn, 
hullets nummer og dato for bedriften 
skrives på en ”Hole in one tavle” i fort-
løbende rækkefølge. Tavlerne bliver 
opdateret her i løbet af sensommeren.

Legendariske  
”hole-in-one”-golfere
Når du kigger på tavlerne, vil du opda-
ge, at det ikke er så sjældent, at en og 
samme person har lavet ”hole in one” 
mere end én gang i karrieren. I lang tid 
forbavsede Claus Gylling os. Han var 
en relativ ny spiller, da han kom på tav-
len første gang den 14. november 1984. 
Inden et år efter gentog han bedriften 
den 19. maj 1985. I alt lavede Claus en 
”etter” tre gange. Sidste gang var den 
22. juli 1985. 

Jesper Kjærbye har lavet klubbens læng-
ste ”hole-in-one” i 1985, nemlig på hul 
16, som er et par fire hul. 

Alle tiders rekord, som måske aldrig 
bliver overgået, tilhører dog Flemming 
Poulsen. 5 ”ettere” i alt. Endda to på 
samme dag d. 15. juli 2001!

Tavlerne et studie værd
Ellers vil jeg opfordre dig til at stude-
re tavlerne. For det første opdager du 
hurtigt, at tobaksrygning stadigvæk var 
tilladt i restauranten, da de første nav-
ne blev sat på tavlerne. Det bliver også 
spændende at se de nye tavler opdateret 
med de seneste navne fra 2017 til nu.

Af Ejgil Jensen

Flemming Poulsen har lavet ”hole-in-one” fem gange.



HILLERØD GOLF KLUB 17

KLUBHISTORIE:

Dengang med boldrende …!

For at undgå en kæmpe ”kødrand” af ventende golfspillere 
ved 1. teested, havde HGK allerede fra starten i 1966 opsat et 
”boldrør”. Når vi ankom til klubben, gik man hen til boldrøret 
og lagde en bold i. På den måde kunne starttiden nogenlunde 
beregnes. Ca. en ny start hvert 8. minut. Det gik godt i mange 
år, men i løbet af 80’erne blev røret for kort, og vi måtte pænt 
lægge en række bolde i græsset efter røret. Til gengæld var der 
streng justits. Hvis efterfølgende bold ikke var til stede på 1. 
teested, når forangående bold slog ud, blev bolden flået ud af 
boldrenden og smidt på jorden. 

Lang ventetid
Man skulle stå tidligt op. I de travle perioder kunne ventetiden 
snildt løbe op i et par timer, inden vi kunne slå ud fra 1. teested. 

Hvad lavede vi så i ventetiden? Træningsbanen blev flittigt 
brugt, nogle fik formiddagskaffe i restauranten. To-bolde blev 
splejset til fire-bolde på puttinggreenen ved hul et. Her var der 
altid et mylder af golfere, der puttede i ventetiden, hvis de da 
ikke osede i proshoppen. 

Utilfredsheden bredte sig
I løbet af 90erne, hvor trykket på banen voksede voldsomt, 
blev utilfredsheden med de lange ventetider og boldrøret mere 
og mere markant. Mange luftede ideen om, at der skulle ind-
føres en kalender, hvor man kunne skrive sig på efter ”først 
til mølle-princippet”. Alligevel skal vi helt hen til 2001, inden 
bestyrelsen vedtog at indføre det, vi kaldte ”faste starttider” 
for hver anden bold. 

Ordningen blev varetaget af ”proshoppen”. Hvis vi ikke 
var en fire-bold i forvejen, havde proen pligt til at fylde tiden 
ud. Helst til fire m/k pr. tid, for at mindske køen på hul et. Det 
kostede 10 kr. pr spiller.

Den nye ordning ingen succes 
I 2002 blev reglen med hver anden boldrende-tid og bestilt-tid 

indført som en prøveordning, og i 2003 blev ordningen perma-
nent. Det blev aldrig en succes. Specielt, det med de ti kroner 
i gebyr pr. spiller, blev aldrig populært. Det gav også gnidninger 
mellem folk, der havde en bold i ”røret”, når de, der havde 
bestilt tid, kom løbende i sidste øjeblik.

Problemet med starttider og boldrenden blev afskaffet med 
et fingerknips i 2005. Da indførte klubben nemlig tidsbestil-
ling via Gobook, som afløstes af Golfbox fra nytåret 2007. På 
trods af de mange brokkerier over den lange ventetid på hul 
et, var der alligevel en del som begræd golfrørets afløser. De 
mente, at det ville gå ud over klubbens sociale liv, nedgang i 
restaurationens omsætning osv. 

Boldrenden forsvundet for evigt!
Derfor troede jeg, at røret var gemt et eller andet sted, ”hvis 
det gik galt, med det der tilmelding via nettet!”, men nej. Jeg 
har forgæves ledt efter røret på Nysøgårds lofter og i kælderen. 
Derfor må I nøjes med mit lille rids af princippet. Boldrenden 
er nok forsvundet for evigt!

Af Ejgil Jensen

Boldrenden så nogenlunde sådan ud en lørdag eller søndag formiddag i golfsæsonen. 
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SAMARBEJDSKLUBBER:

Fredensborg – klubben i den royale baghave

”Det ser sgu’ godt ud Hansen. Der skal bare bores 18 huller!” 
Det var den umiddelbare vurdering af mulighederne for at 
etablere en golfbane i det naturskønne område mellem Sørup 
og Hillerødvejen tæt på Fredensborg Slotshave. Ordene kom 
fra arkitekt Rolf Henning-Jensen, der var blevet hidkaldt af 
initiativtageren til etableringen af Fredensborg Golfbane, Hans 
Hansen. En ildsjæl der efterfølgende forestod opkøb af jord, tog 
kampene med Fredensborg-Humlebæk kommune og til sidst 
lykkedes med etableringen af golfbanen i Fredensborg, der blev 
indviet i september måned 1992. Selve golfklubben var dog 
blevet stiftet tre år forinden og havde i den mellemliggende 
periode holdt til på Passebækgaard Golf Center.

Skov- og parkbane i royale omgivelser
Når man ankommer til Fredensborg Golf Club bemærker man, 
som noget af det første, det meget smukke og charmerende 
klubhus. Bygningen, der tidligere var hjemsted for en børne-
have ejet af Børneringen, tjener nu som klubhus, restaurant, 
shop og sekretariat.

Fredensborg Golf Clubs bane, med en længde på 4943-5794 
meter, kan vel bedst beskrives som en skov- og parkbane, der 
er som vokset ud af den storslåede nordsjællandske natur. 
Banen, der er forholdsvis åben med store brede fairways og 
placeret i et kun meget let kuperet landskab, er omkranset 
af skov med høje træer og kun momentvise grupper af træer 
optræder på selve banen. Til gengæld er variationen i træ-
sorterne stor, idet man kan finde både birke-, ege-, nødde-, 
fyrre- og bøgetræer. 

Mange søer og vandfyldte grøfter
Som spiller er man markant udfordret af banens mange søer, 
ligesom dele af området også gennemskæres af Asmindegrøf-
ten, en vandfyldt grøft, der udover at udfordre spillerne også 
har en afvandende funktion for området. Grøften kommer i spil 
adskillelige gange, ligesom de mange smukke søer har indfly-
delse på spillet på ikke mindre end 11 ud af banens 18 huller. 

Hul 5, et 447 meter langt par-5 hul, er et godt eksempel på 
vilkårene: først en grøft, der skal passeres, herefter gennem 

Fredensborg Golf Clubs imponerende klubhus. Jørgen Utzons ”Fredensborghuse” støder op til banen.
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SAMARBEJDSKLUBBER:

Fredensborg – klubben i den royale baghave

en smal åbning i et dogleg mellem to søer før green kan nås. 
Ikke desto mindre lykkedes det Tora Engelhardt Juncker fra 
Fredensborg Golf Club i 2014 at lave en Albatros på hullet. 
Utroligt, men sandt!

I forbindelse med udslag fra tee 58 oplever man i særlig grad 
huller, hvor et forventet langt drive over søer eller rørfyldte 
moseagtige områder mentalt kan virke udfordrende. Således 
byder hul 12 – et af banens smukkeste huller – på netop disse 
mentale udfordringer, og ikke så snart er man kommet over 
den første sø, før to nye viser sig, inden man når green. Det 
samme gør sig gældende på hul 13, og man når kun lige at 
komme sig over udfordringen, før den vender tilbage på hul 
15. Absolut en kvalitet ved banen, men også en udfordring.

Roughen en historie for sig
Engang bestred en SAS-pilot hvervet som baneudvalgsfor-
mand i Fredensborg Golf Club. Når han fløj henover golfba-
nen, syntes han, det så rigtig god ud, når roughen stod højt. 

Af Bjarke Schmidt
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Derfor blev roughen aldrig slået. Sådan er det heldigvis ikke 
mere. Det er dog stadig kendt, at der i forsommeren vokser 
en heftig rough op, som bliver slået én gang om året midt på 
sommeren. Roughen udgør derfor sidst på sæsonen ikke en 
fare for ens bolde, hvis de via en ”skævert” skulle forvilde sig 
ud i denne del af banen.

Som alt andet er også banens greens meget velholdte. Hur-
tige og undertiden vanskelige på grund af skrånende terræn. 
Også bunkers fremstår som velpræparerede. Hvert tee-sted 
er udstyret med en spand med sand samt en lille ske, så man 
kan reparere på stedet, hvis en turf skulle indgå i driverslaget. 
Dette er måske grunden til, at tee-stederne står meget flotte. 
En god idé til efterfølgelse i egen klub!

Byder på store naturoplevelser
Banen yder en stor naturoplevelse, hvor man til trods for 
beliggenheden nær en trafikeret Hillerødvej og omkranset af 
privat boligbebyggelse, hvor Utzons berømte Fredensborghuse 
i særlig grad stjæler billedet, alligevel oplever en bemærkel-

sesværdig og vederkvægende stilhed kun afbrudt af fuglesang, 
hvilket formentlig beror på det faktum, at klubben har ophængt 
mere end 200 fuglekasser til stære, mejser, hvinænder, ugler 
og tårnfalke. Der foretages jævnligt fugletællinger på banen, 
ligesom der laves miljøundersøgelser for bl.a. at følge plante- 
og dyrelivet i og ved søerne.

Alt i alt kan Fredensborg Golf Clubs bane anbefales til alle 
spillere, der efterstræber den store naturoplevelse uden en alt 
for strabadserende runde.

FAKTA OM FREDENSBORG GOLF CLUB
Green-fee aftale: kr. 300 inkl. rangebolde
Green-fee aftale/juniorer:
gratis sammen med 1 betalende voksen.
Adresse: Skovsvinget 25, 3480 Fredensborg
Tlf.: +45 4847 5659
Hjemmeside: www.fgc.dk
Mail: kontoret@fgc.dk

Udsigten fra tee-stedet på hul 13. En udfordring. En veltrimmet bane.
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Som medlem af Hillerød Golf Klub kan man dyrke mange 
andre aktiviteter end golf. Man kan f.eks. også spille bridge, 
så man udover motionen på golfbanen også kan få styrket 
hjernecellerne. Ifølge forskerne skulle det være det bedste 
middel mod demens!

Der kommer p.t. mange nye medlemmer ind i Hillerød Golf 
Klub og gad vide, om der ikke er en del, der også spiller bridge, 
og som kunne tænke sig at blive medlem af bridgeklubben i 

Hillerød Golf Klub?

En bridgeklub i HGK klar til sin 13. sæson
Bridgeklubben i HGK går i 2019 ind i sin 13. sæson. I sæsonen 
2018/2019 havde bridgeklubben 80 medlemmer. Man indmel-
der sig i bridgeklubben med makker (som ikke nødvendigvis 
behøver at være medlem af HGK) og skal så tilmelde sig de 
søndage, hvor man gerne vil spille. Man skal ikke skaffe substi-
tut. Klubben er primært en hyggeklub, hvor man kan møde de 
golfspillere, som man måske normalt ikke spiller golf sammen 
med. Bridgen spilles dog så vidt muligt i styrkeopdelte rækker.

Sæsonen indledes med  
Golf/Bridge arrangement den 5. oktober
Vi starter bridgesæsonen i HGK med en golfmatch lørdag den 
5. oktober 2019 med første start kl. 12.00, hvor vi spiller en 
golfrunde med vores bridgemakker. Der spilles Fourball - dvs., 
at det er den bedste score på hvert hul, der tæller. 

Om søndagen den 6. oktober spiller vi bridgen kl. 14.00 i 
HGK’s restaurant. 

Vinderne af golf-bridge matchen findes ved at sammenholde 
golfresultatet med bridgeresultatet. Præmierne er gavekort 
til Holte Vinlager. Tilmelding til golf-bridgematchen sker på 
Golfbox senest den 3. oktober 2019. 

Bliv medlem af bridgeklubben  
i Hillerød Golf Klub
Kontingentet i HGK’s Bridgeklub er 150 kr. pr. person eller 
300 kr. pr. par for hele sæsonen. Kontingentet dækker tillige 
matchfee for golfen den 5. oktober 2019.

Vi spiller bridge hver 2. søndag kl. 14.00 i HGK’s restau-
rant med sidste spilledag søndag den 29. marts 2020. Der er 
tilmelding fra gang til gang.

Man kan læse mere om bridgeklubben på HGK’s hjem-
meside.

KLUB-I-KLUBBEN:

Bliv medlem af bridgeklubben i HGK
Af Birte Kildgaard
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Måske har du hørt om Juniorfonden og tænkt, at det vist kun er 
noget, der er interessant for klubbens juniorer. Det er dog kun 
den halve sandhed, for Juniorfonden er en selvstændig fond 
med egen bestyrelse, der gennem forskellige arrangementer i 
klubben samt ikke mindst medlemsskaber af fonden indsamler 
midler til støtte for juniorarbejdet i Hillerød Golf Klub. Derfor 
er Juniorfonden så absolut interessant for alle medlemmer og 
medlemsaldre i Hillerød Golf Klub.

Støt klubbens juniorer
Som medlem af Juniorfonden eller deltager i fondens arran-
gementer er man med til økonomisk at støtte juniorernes 
deltagelse i sociale arrangementer, turneringer, træningslejre 
mv. Faktisk er man indirekte med til at fastholde juniorerne 
som medlemmer af vores klub i en tid, hvor der er behov for 
medlemstilgang.

Cross Country – en unik turneringsform
Blandt Juniorfondens mest kendte og anerkendte arrangemen-
ter finder man nok fondens tre årlige turneringer: Sommerpo-
kalen, Puttemesterskaberne og Efterårsturneringen. Turnerin-
ger med deltagelse af såvel juniorer som seniorer. Blandt de 

tre turneringer står Efterårsturneringen som noget helt særligt 
al den stund, at der her ofte bydes på alternative spilleformer, 
som gennemføres under indflydelse af stor munterhed. Der 
har således været spillet Flagturnering, forskellige former for 
Scramble og – fremfor alt – Cross Country. Sidstnævnte tur-
neringsform har ikke været på programmet siden 2013, men 
vender nu, på baggrund af utallige opfordringer fra klubbens 
medlemmer, tilbage i 2019 i forbindelse med Juniorfondens 
Efterårsturnering. Helt præcis så afvikles turneringen den 15. 
september fra kl. 9.00.

Der skal nok være nogle ”golf-Jeronimusser”, der med 
nedadbøjede mundvige mumler et eller andet om, at der jo 
ikke er tale om rigtig golf! Men for mange flere, der tidligere 
har spillet Cross Country, er der tale om en helt unik golf- og 
turneringsoplevelse, som nu igen kan op- og gennemleves af 
klubbens medlemmer – og faktisk også medlemmer af firklø-
verordningen. 

JUNIORFONDEN:

Cross Country er tilbage efter 6 års fravær

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM  
AF JUNIORFONDEN?
• Et medlemskab koster kr. 125,- (enkeltmedl.) eller  

kr. 250,- (familiemedl.).

• Du kan betale på én af følgende måder:
· Overfør beløbet til 9213 – 0360077357
· Tilmeld dig PBS. Kunde-nr.: (medlemsnr.),  

PBS-nr.: 06096050, debitorgrp.: 00001
Oplys altid navn, medlemsnr. og e-mail.

1. hul
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Spil på kryds og tværs af normal bane
Cross Country forudsætter, at banens normale struktur brydes 
på flere niveauer. Først og fremmest spiller man kun 9 hul-
ler, men lad dig ikke narre, for nogle af hullerne er væsentlig 
længere end normalt, så der indgår - ud over de traditionelle 
par-4 og -5 huller - både par-2, par-6 og par-7 huller i spillet. 
Herudover spilles der Stableford med ¾ sph fra samme tee-sted 
af alle deltagere. Fremfor alt er banens ”design” på dagen det 
centrale unikke element for turneringsformen, idet der spilles 
på kryds og tværs af banens normale huller, hvilket følgende 
hul-beskrivelse kan give en fornemmelse af:

En kortfattet hulbeskrivelse
1. HUL: Starter fra driving range – ender på 2. green (par 5)

2. HUL: Starter fra 3. tee – ender på 4. green (par 6)

3. HUL: Starter fra 5. tee – ender på 9. green (par 6)

4. HUL: Starter fra 10. tee – ender på 7. green (par 6)

5. HUL: Starter fra 11. tee – ender på 12. green (par 7)

6. HUL: Starter fra 15. tee – ender på 16. green (par 5)

7. HUL: Starter fra 17. ”dropzone” – ender på 17. green (par 2)

8. HUL: Starter fra 18. rød-tee – ender på 1. green (par 5)

9. HUL: Starter fra 6. tee (par-3 banen) – ender på 18. green 
(par 4)

En unik turneringsform
Turneringen kræver meget af arrangørerne og greenkeeper-
ne, men åbner til gengæld for en stor oplevelse for klubbens 
medlemmer den 15. september, ligesom deltagerne med en 
beskeden fee på kr. 120,- er med til at støtte klubbens junio-
rer. Tilmelding foregår over Golfbox.dk med sidste frist den 
11. september.

Gå ikke glip af denne oplevelse og mulighed. Cross Country 
er og bliver en unik turneringsform. 

JUNIORFONDEN:

Cross Country er tilbage efter 6 års fravær
Af Bjarke Schmidt

3. hul

4. hul

8. hul
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REJS MED GOLF:

På Golftur med klubben til tyrkiske Belek

Første gang Tyrkiet blev nævnt som 
rejsemål, var der meget blandede syns-
punkter. Nogle skulle absolut ikke til 
Tyrkiet, andre havde været der og syn-
tes, at det var en fantastisk ide, og resten 
syntes bare, at det kunne være dejligt at 
prøve noget nyt.

Turen blev meget hurtigt fyldt op (24 
deltagere), og jeg tror, at der var flere, 
der gerne ville have deltaget, hvis det 
havde været muligt.

Indlogeret på  
Hotel Gloria Verde 
Vi blev indlogeret på Hotel Gloria Verde. 
Vi ankom midt om natten, men nåede 
trods alt – efter at have indlogeret os i de 

dejlige, store værelser at få en velkomst-
drink, inden vi lagde hovedet på puden.

45 huller til rådighed
Det blev ikke til mange timers søvn, da 
vi jo både skulle nå at spise morgenmad 
(righoldig buffet) og deltage i dagens 
træning.

Da træningsområdet lå en lille kilo-
meter fra hotellet, var der mulighed for 
at tage en shuttle buss til træningsområ-
det. Man kunne naturligvis også bare gå!

Vores to PRO’ere, Kristian og Nicolaj, 
havde planerne klar, så vi blev delt i to 
grupper: langt spil med Kristian og kort 
med Nicolaj.

Efter frokost var det tid til 18 hullers 
golf på en af resortets smukke baner. Der 
er 45 huller til rådighed, og vi spillede 
de to 18 hullers-baner.

Vi hørte, at der kunne spille op til ca. 
500 spillere pr. dag, og trods det fornem-
mede vi ikke kø.

Søerne tog sig af  
mange bolde
En af årsagerne er nok, at der ikke er 
meget rough, så spildtiden med at lede 
er minimal. Hvis bolden var lost, var 
det for det meste, fordi den lå i en af 
banens søer!

Jeg tror, at der blev mistet mange 
bolde den første dag, men efterhånden 
som træningen virkede(!), og man lær-
te banen at kende, blev tabet heldigvis 
mindre og mindre.

Populært område med  
god service
Stort set alle blev på området under hele 
opholdet. Dels fordi det var et dejligt om-
råde, og dels fordi servicen var helt i top.

Også på vores fridag! – Vi tilbragte 
dagen nede ved stranden, fortrinsvis 
på en hyggelig restaurant med magelige 
sofaer og parasoller at søge ly for solen 
under, når det var nødvendigt.

Vokalt indslag  
overrumplede alle
Et uventet – og helt fantastisk indslag – 
skete, da vi spiste aftensmad den sidste 
aften.
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REJS MED GOLF:

På Golftur med klubben til tyrkiske Belek

Pludselig trådte chefkokken og 3-4 af 
hans medarbejdere ind i restauranten. 
Nogle havde instrumenter med, og alle 
begyndte at synge. Og det var ikke bare 
en lille vise, men opera på en fantastisk 
charmerende måde. Kokken var flanke-
ret af to mænd og to kvinder, og vi blev 
fuldstændig væltet overende af fantastisk 
sang, som virkelig fyldte hele lokalet.

Heldigvis blev det til mere end et num-
mer, og man kunne sagtens have hørt 
flere. Stemningen i restauranten var ste-
get adskillige grader og kunne mærkes 
resten af aftenen.

Lige bortset fra manglende kufferter 
ved ankomsten må vi nok konkludere, at 
det var en af de mest velfungerende ture, 
vi har været på. Servicen var ualmindelig 

god, værelserne fine, og træningsforhol-
dene store og velfungerende.

Prisen var 10.990 kr., og i modsætning 
til for eksempel tidligere klubrejser til 
Portugal, var ALT inkluderet.

Hvis du har lyst til at deltage, arran-
gerer klubben igen tur til Tyrkiet i no-
vember måned i samme område.

Af Helle Boisen

AdvokatfirmaetBM_90x42_ms_GRAA_mar2017.pdf   1   03/03/17   23.31
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PRO’ENS HJØRNE:

4 tips til bedre driving 

1. bred opstilling
Der er en grund til, at du kan svinge din 
driver hurtigere end nogen anden kølle 
i din bag. 

Kort fortalt er driveren den længste kølle 
i tasken og har derfor en større svingbue, 
der resulterer i mere fart.

Det er vigtigt at huske, at du vil svin-
ge driveren hurtigere end nogen anden 
kølle og derfor har brug for en solid base 
for dit sving. 

Tag en opstilling, hvor ydersiden af dine 
skuldre matcher indersiden af dine fød-
der. Dette sikrer, at du har en solid base 
for at svinge driveren i balance og med 
sikkerhed, når du begynder at øge din 
køllehastighed.

2. tilt din rygsøjle
Selv om de grundlæggende elementer i 
jern- og driversving er de samme, er der 
et aspekt, der er helt modsat, hvad angår 
de to slagtyper.

Med et jernsving er bolden på jorden, 
og vi skal slå ”ned” på golfbolden. Med 
driveren er bolden placeret på en tee, 
og derfor må vi gøre det modsatte og slå 
”op” på bolden. Bemærk i ovenstående 
stilling, hvordan venstre skulder er lidt 
højere end den højre skulder. Dette er 
et resultat af en lille vinkel på rygsøjlen 
i opstillingen.

Formålet med rygsøjlens vinkel er 
at sætte spilleren i stand til at slå op 
på golfbolden, et nøgleelement, som 
du bør fokusere på, når du vil øge din 
driverlængde.

3. reducer din spinrate
Foretag et driverslag, hvor boldens ækva - 
tor rammes lige over midten af kølle-
hovedet. Slag i denne region af kølle-
hovedet giver høj udgangsvinkel og lavt 
spin, der maksimerer afstanden.

De fleste amatører lider af over-
drevent høj spinrate. Der kan være en 
række årsager til, at din spinrate er for 
høj, men en af de mest almindelige er en 
nedadgående angrebsvinkel på bolden, 
der sætter ekstra backspin på dit slag. 
Det er altså altafgørende, at du ”slår 
op” på golfbolden med en driver.  Hvis 
du bruger en jernopstilling, når du slår 
dine drives (golfbold midt i din opstilling, 
flade skuldre, bold teet for lavt) vil du slå 
ned på bolden og slå den slags slag, som 
enten flyver ekstremt højt eller for lavt 
og taber værdifuld afstand.

4. passer din driver til dig?
Langt de fleste PGA Tour-spillere og eli-
tegolfere får mere og mere loft på deres 
driver hvert år. På grund af fremskridtet 
inden for teknologi ved vi nu, at den 
mest effektive måde at ”starte” en bold 
på, er med højt loft, lavt spin. De fleste 
af de nye drivere kommer i dag med 
justerbare køllehoveder, der giver spil-
leren omkring 4 grader loftindstilling at 
eksperimentere med.

Optimal længde og træfsikkerhed 
hænger direkte sammen med, om du 
har en driver, der passer til dit behov 
og dit sving.

Af Kristian Mangor
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TURNERINGER:

Guide til efterårets turneringsprogram 

Efteråret byder på nogle interessante turneringer, der samtidig 
henvender sig til rigtig mange af klubbens medlemmer – nye 
som gamle.  Her gives der plads til sportslige udfordringer i 
samvær med andre af klubbens medlemmer. Tag derfor imod 
tilbuddet og tilmeld dig en eller flere af følgende turneringer:

Kønnenes kamp
Turneringen er initieret af Tirsdagsdamerne og Onsdagsher-
rerne. Som det vel fremgår af turneringsnavnet, så drejer det 
sig i al sin enkelthed om kvinder mod mænd. Hold bestående 
af 2 damer og 2 herrer danner udgangspunkt for fighten. 30 
damer og 30 herrer kan deltage i matchen. Dog er der en han-
dicapgrænse på 54, ligesom deltagerne skal være fyldt 18 år. 
Alle damer spiller fra rød tee, mens herrerne spiller fra enten 
gul eller rød tee.

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

Turneringen spilles søndag den 8. september 2019 med 
løbende start fra kl. 9.00-11.00.

Efterårsturneringen
Efterårsturneringen er Juniorfondens faste traditionelle ar-
rangement, og her kan man altid vente sig lidt af hvert! I år 
spilles turneringen som en Cross Country turnering. Nærmere 
beskrivelse findes andetsteds i magasinet.
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TURNERINGER:

Guide til efterårets turneringsprogram 
Af Bjarke Schmidt

Alle spillere slår ud fra samme tee-sted på alle huller. Højst 
120 spillere kan deltage. Der spilles Stableford med ¾ sph. 
Der er igen i år lagt op til en meget underholdende turnering, 
hvor alle uanset handicap kan deltage. Der spilles i én række 
samt en holdturnering. Turneringen spilles søndag den 15. 
september 2019 med løbende start fra kl. 8.00-12.00.

Proshop/restaurant-turnering
Restaurant Nysøgaard og PRO-shoppen har igennem årene 
været sponsor på denne særdeles muntre turnering. Kravet 
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 kan del-
tage og igen i år er der valgfrit teested uanset køn. Der spilles i 
3 rækker, der beregnes ca. lige store opdelt på handicap. Tur-
neringen spilles som Stableford med løbende start fra kl. 8.00.
Turneringen spilles søndag den 13. oktober 2019.

Mortens And turneringen
I god tid før Mortens Aften afvikles den traditionelle Mortens 
And turnering, hvor der spilles om ænder, rødvin og junior-
præmier. Turneringen er en lukket turnering for Hillerød Golf 
Klubs medlemmer og gennemføres på netop den dag, hvor vi 
i år er gået over til vintertid, nemlig søndag den 27. oktober 
2019 med løbende start fra kl. 9-13.15. Der spilles Stableford 
over 18 huller i 3 rækker, ligesom der er frit valg af teested.

Alle med et handicap på 54 eller derunder kan deltage.

Juleturneringen
Juleturneringen er som altid meget vejrafhængig. Der er derfor 
først og fremmest tale om en hyggeturnering med afslutten-
de julefrokost i restauranten. Som udgangspunkt spilles der 
individuel Stableford med fuldt spillehandicap over 18 huller 

på vinterbanen, men hvis de vejrmæssige betingelser kræver 
det, kan antallet af huller blive reduceret. Turneringen spilles 
i to rækker: en dame- og en herrerække. Alle kan deltage, idet 
der dog kun er plads til 72 deltagere. Turneringen gennemføres 
søndag den 8. december 2019 med gunstart kl. 9.00.
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KLUBLIV:

Nye sociale initiativer i HGK 

I løbet af foråret og forsommeren har vi i arrangementsud-
valget arbejdet med flere ideer, som kan øge det sociale liv 
i klubben endnu mere, end det er i forvejen. Vi vil allerede 
nu gerne gøre alle opmærksom på, hvad vi har i tankerne for 
resten af 2019 og ind i 2020.

Bankospil
Vi har fastsat 4 datoer for afholdelse af bankospil med masser 
af flotte gevinster. Det første vil blive afholdt den 31. oktober 
og herefter den 25. november, 20. januar 2020 og det sidste 
den 5. marts 2020.

Juletræsfest og fastelavn
Den 8. december, samme dag, som klubben afvikler juleturne-
ringen, vil der blive inviteret til juletræsfest om eftermiddagen. 
Her kan medlemmer tage børn, børnebørn, naboens børn eller 
hvilke børn, man nu vil have med. Har man ikke nogen af disse 
børn, er man meget velkommen alligevel.

Der vil være julemand, nissepiger, godtepose til børnene 
og æbleskiver og gløgg samt masser af julehygge.

Fastelavn afholder vi søndag den 23. februar, hvor børn 
og voksne, i lighed med juletræsfesten, er velkomne. Her vil 
vi selvfølgelig slå katten af tønden og spise fastelavnsboller.

Hillerød Golf Uge
Den største event, vi har på programmet, er Hillerød Golf Uge. 
Et arrangement, som mange kender fra andre golfklubber. 
Arrangementet vil ligge i uge 32. Så vær opmærksom herpå, 
når der arrangeres sommerferie for 2020.

I løbet af ugen vil der blive arrangeret mange forskellige 
turneringer for både gamle og unge, store og små, elite og 
begyndere. Kort sagt: Alle medlemmer i Hillerød Golf Klub. 
Vi påtænker ligeledes invitationsmatch og evt. deltagelse fra 
4-kløver klubberne. 

Lørdag, hvor Golf Ugens sidste match spilles, vil der være 
en festlig afslutning med middag, grill og præmieoverrækkelser.

Bliv medlem af initiativgruppen
Vi er så småt i gang med forberedelserne og har holdt møder 
med flere udvalg for at få en masse ideer og input. Det er et stort 
arrangement, og vi 3 personer i arrangementsudvalget ser os 
primært som styregruppe, og så skal vi have en masse dygtige 
og initiativrige medgolfer til at hjælpe os med forberedelsen 
og selve afviklingen. Vi afholder det næste møde i september, 
og skulle du have lyst til at være en del af initiativgruppen, 
så kontakt en af os.

Vi glæder os helt vildt til dette arrangement og tror på, 
at vi fra august 2020 påbegynder en ny tradition i Hillerød 
Golf Klub. 

Vi håber, at I alle vil være med til at bakke op om de gode 
sociale initiativer.

Af Hanne Salling, Marianne Gram-Nielsen og Lone Reuther

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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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
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32 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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