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Besøg brillebussen
i Hillerød Golf Klub

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

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

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

Nærmere information kan læses på klubbens 
nyhedsmail og hjemmeside.

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

Spar Nord støtter 
klubbens talenter

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

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

 tættere på
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FORSIDEN:
Gæssene er vendt tilbage til fairway.

Foto: Ole Pries
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Hvilke faktorer er bestemmende for et godt socialt klubliv og medlemmernes følelse 
af ”at høre til”?

En god ven, der er medlem af en af Nordsjællands forholdsvis unge golfklubber, 
gav for nylig udtryk for i en snak om netop dette, at det gode sociale klubliv havde 
langt bedre konditioner i en ung klub som hans, end i de gamle nordsjællandske 
golfklubber som Hillerød, Asserbo og Helsingør. Dette skulle, ifølge min ven, begrun-
des i, at de unge klubber havde en medlemsskare, som i overvejende grad havde 
været med fra begyndelsen, hvilket havde understøttet et pioneragtigt samvær, 
der ikke var ramt af gamle uligskabende hierarkisk velerhvervede rettigheder og 
elitære ambitioner.

Min vens synspunkt tåler selvfølgelig en overvejelse, men når vi i Hillerød Golf 
Klub alligevel oplever det gode sociale klubliv, så skyldes det snarere det store antal 
frivillige, der er tilknyttet klubben og klublivet. Frivillige medlemmer, tæt på 120, 
som er gået ind i arbejdet for netop at skabe rammerne for et positivt klubliv. Det 
er en faktor, der i høj grad bidrager til at etablere et tilhørsforhold og et ejerskab til 
klubben – både for de aktive entreprenører og for de nydende medlemmer.

Det er derfor bekymrende, når der fra klubbens ledelse udgår meddelelse om, 
at medlemmernes tilgang til at yde en frivillig arbejdsindsats desværre i øjeblikket 
er vigende. Klubben og dens medlemsskare har brug for, at også en passende del af 
klubbens mange nye medlemmer påtager sig et frivilligt arbejde for fællesskabet. Det 
skal der til for at vedligeholde et socialt aktivt klubliv, hvor medlemmerne oplever en 
begejstring og et ejerskab til Hillerød Golf Klub. Lad dette derfor være en opfordring 
til klubbens nye – og såmænd også gamle – medlemmer. Tilbyd jer under fanerne!

I medlemsmagasinet forsøger vi, som en del af den frivillige stab omkring klub-
ben, at inspirere og orientere om spændende, sjove og givende golfaktiviteter i og 
uden for klubben. At fortælle historier fra og om vores klubliv! Og vi holder os heller 
ikke tilbage fra at ønske jer en golfrig sæson 2021.
God fornøjelse!

Bjarke Schmidt
Redaktør

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

Helle Boisen
Skribent og korrektur
klubben@hillerodgolf.dk

Per Kristensen
Skribent
Per.kristensen49@ 
gmail.com

Ejgil Jensen
Skribent
Ejgiljensen1@gmail.com

Ole Pries 
Fotograf
ole@pries.one

Henning Hansen
Grafisk tilrettelægning
eogh@newmail.dk

Bjarke Schmidt 
Redaktør og ansvars
havende
bjarke@blip.dk

LEDER:

Frivilliges arbejde skaber  
stemningsfyldt klubliv

HOLDET BAG  MAGASINET:

GOLF

?
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PORTRÆT:

Ny PRO føler sig hjemme i Hillerød

Allerede i marts 2019 blev klubbens trænerteam udvidet  
med Thomas Dam Nilsson som nytiltrådt ekstra PRO i Hil-
lerød Golf Klub. Trænerteamet udgør nu de to trænere, Kri-
stian Mangor og Thomas Dam Nilsson. Begge begyndte deres 
PGA-uddannelse i år 2000, hvor de første gang mødte hinan-
den. Måske er det derfor, at flere medlemmer har bemærket 
det gode samarbejde og den forøgede styrke, der hersker i 
trænerteamet.

PRO-opdragelse i Silkeborg Ry Golfklub
Thomas kommer fra Juelsminde og begyndte som dreng at 
spille golf i Juelsminde Golf Klub. Efter en tid som udvekslings-

student i USA valgte Thomas forskellige alternative job, bl.a. 
som revisor, greenkeeper m.m. Trangen til at rejse ud i verden 
blev dog en del af Thomas’ liv nogle år, hvor det bl.a. blev til 
golfoplevelser i Brasilien og Den Dominikanske Republik. 

Thomas begyndte sin PGA-uddannelse som elev i Silkeborg 
Golf Klub under den engelske Pro Ian Appleyard. Først som 
elev og derefter som assistent i 3 år. 

”Tiden i 00-érne i Silkeborg var en fantastisk tid, hvor 
Ian og jeg var et godt team. Vi havde ca. 200 juniorer samt 
1150 medlemmer at servicere. Der var fart på, og vi havde 
det sjovt”, fortæller Thomas. 

Kærlighed bragte en jyde til Djævleøen
Thomas’ rejse endte dog på Sjælland, eller som han fortæller: 
”Det var kærligheden, der forførte mig, og det har jeg ikke 
fortrudt.”

På Sjælland begyndte han som PGA-træner; først en kort 
tid i Golf Club Harekær. 

”Mens jeg var i Golf Club Harekær, blev jeg kontaktet af 
den nyetablerede golfklub i Ishøj. Det blev til 11 sæsoner i 
Ishøj Golfklub. I Ishøj var jeg med til at starte mange nye 
ting op samt at få dagligdagen til at fungere sammen med 
mine kolleger.” 

Føler sig tilpas i Hillerød
Nu er Thomas så hos os i Hillerød; det er vi meget glade for. 
Hvordan skulle Hillerød ellers med blot én PRO kunne magte 
at give en kvalificeret instruktion til alle de mange nye in-
tromedlemmer samt det store antal unge, klubben har fået.

Thomas siger: “Nu, hvor jeg er kommet til Hillerød, fø-
ler jeg, at jeg er kommet tilbage til den gode tid, jeg havde 
i Silkeborg. Der er mange ligheder mellem de 2 klubber, og 
setuppet er meget ens. Der er her i klubben en atmosfære, 
som passer godt til mig, og jeg synes, at jeg er blevet taget 
godt imod af alle i og omkring klubben.“

Af Per Kristensen
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Hillerød Golf Klub har indgået aftale 
med en række af landets golfklubber om 
green fee-samarbejde. Overvejende er 
der tale om klubber beliggende i Nord-
sjælland, men der er dog også truffet af-
tale med nogle enkelte klubber i Jylland. 
Blandt disse finder man Skanderborg 
Golf Klub.

Ung klub stiftet i 1991
Klubben hører til den forholdsvis store 
gruppe af golfklubber, der blev etab-
leret i 1990’erne. Mange af klubberne 
begyndte deres sportslige aktiviteter på 
en nyanlagt 9-hullers bane, som så siden 
er blevet udvidet til 18-huller.

I Skanderborg blev de første 9 huller 
designet af banearkitekt Frederik Dreyer 
og blev indviet i 1991. I 1999 kom yder-
ligere 9 huller til, designet af arkitekt 
Michael Traasdahl Møller. Det banean-
læg, som medlemmer og gæster møder 
i dag, stammer fra 2009/2010, hvor det 
nuværende hul 1 og hul 15 blev tilføjet 
således, at banen i dag er en udfordren-
de par 69-bane bestående af 5 par-3, 11 
par-4 og 2 par-5 huller. 

Bane med udsigt til vand
Banen er beliggende på sydsiden af 
Skanderborg Sø helt ned til søbredden 
og i et naturområde med fredede are-

aler. Fra samtlige 18 huller kan man 
nyde udsigten over søen, og fra en del 
af hullerne, hvor tee-stederne er place-
ret højt, har man et ganske enestående 
overblik over næsten hele banen og de 
omkringliggende områder, heriblandt 
dele af Skanderborg By.

Ved anlægget af banen var udgangs-
punktet det allerede eksisterende land-
skab, og der er kun i ganske begrænset 
omfang foretaget niveauregulering, så 
banen fremstår derfor som et naturligt 
element i området. Resultatet er en 
golfbane, som udnytter landskabets 
naturlige kurver og stiller krav om spil 
med omtanke.

Fairways er brede med spredte grup-
per af træer for nu ikke at gøre det alt 
for nemt for spillerne, ligesom fairways 
også ofte følger de skrånende bakker, 
hvilket i sig selv udfordrer spillet. Uden 
for fairways breder store og høje græs-
arealer sig i det kuperede terræn og 
stadig med søen som det afsluttende 
moment. En usædvanlig smuk naturop-
levelse på en velholdt og varieret bane.

Også banens greens fremstår som 
velplejede, hurtige og ensartede. Til gen-
gæld er bunkers meget hårde uden løst 
sand, hvilket for et HGK-medlem dog 
kun kan opleves som meget hjemligt!  

Skal man som greenfee-gæst påtale 
noget, så er det banens manglende af-
mærkninger, der undervejs kan skabe 
vanskeligheder med at finde rundt. Så-
ledes gik det helt galt for Deres udsendte 

SAMARBEJDSKLUBBER:

Skanderborg Golf Klub – med 18 hullers søudsigt
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i forbindelse med hul 2, 3 og 5. Venlige 
lokale medlemmer hjalp os dog på rette 
vej, hvilket samtidig illustrerer den imø-
dekommenhed og gæstfrihed, man bliver 
mødt med i Skanderborg Golf Klub.

Leth Dining en oplevelse i 
topklasse
Det nuværende klubhus, der blev indviet 
2006 efter mange års planlægning, ligger 
med en fantastisk udsigt over søen med 
banen foran og råder over restaurant, 
kontor/shop, mødelokaler og omklæd-
ningsrum.

Restauranten, Leth Dining, er dog 
en oplevelse helt ud over det sædvan-
lige. Her kan man indtage et nærmest 

gourmetagtigt måltid til meget rimelige 
priser. Serviceniveauet er meget højt 
med en stilfuld servering ude på balko-
nen med udsigt ud over banen og Skan-
derborg sø eller i et lille gårdområde til 
restaurantens modsatte side, hvor man 
finder læ på en blæsende dag. Herudover 
vil servering dog også kunne ske inden-
dørs, når vejret er til dét.

For mange har rejseplanerne i disse 
coronatider undergået store forandrin-
ger. Golfrejserne til udenlandske desti-
nationer er for flere ændret til golfople-
velser her til lands. Skulle rejsen derfor 
gå til Jylland, vil et greenfee-besøg i 
Skanderborg Golf Klub være særdeles 
anbefalelsesværdigt.

SAMARBEJDSKLUBBER:

Skanderborg Golf Klub – med 18 hullers søudsigt
Af Bjarke Schmidt

FAKTA OM 
SKANDERBORG GOLF 
KLUB 
Greenfee aftale/voksen:   
Halv greenfee inkl. polet til  
rangebolde.

Greenfee aftale/Juniorer: 
Gratis ifølge med greenfee- 
betalende spiller.

Adresse:   
Hylke Møllevej 2,  
8660 Skanderborg

Tlf.: +45 8653 8688

Hjemmeside:  
www.skanderborg-golfklub.dk

Mail: golf@skanderborg-golfklub.dk
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HANDICAP-REGULERING:

Forstå det nye handicapsystem
Af Ole Haag

Handicapscore. Handicapresultat. 
Gennemsnit af de 8 bedste af de 20 
seneste. Der er nye begreber og bereg-
ninger at forholde sig til i det nye han-
dicapsystem. 

Eller man kan vælge den helt enkle 
tilgang, nemlig at tro på automatikken i 
det nye system: Spil. Aflevér. Systemet 
beregner. Spil. Aflevér…, osv. GolfBox 
sørger hele tiden for, at du har det ret-
visende handicap, der er resultatet af at 
aflevere scorekort efter hver runde – god 
som dårlig. Det er vores nye mantra.

Et handicap, der viser din 
generelle spillestyrke
Hvorfor skal man absolut aflevere alle 
runder (bortset fra runder, hvor man 
f.eks. øver sig med træner eller ikke spil-
ler sin egen bold hele tiden i forbindelse 
med Scrambles, Greensomes, mv.)? Det 
nye system er et gennemsnitssystem, 
som har brug for både et rimeligt antal 
scores, og scores fra alle præstationer 
for at kunne give et retvisende handi-
cap, der viser din generelle spillestyrke. 
Et handicapsystem giver kun mening, 
hvis man kan være sikker på, at alle 
får det antal slag, de har brug for til at 
spille fair mod andre. Det er, hvad det 

handler om: at være sikker på, at man 
har fundet den rigtige vinder, hvad enten 
man spiller om store præmier, opvask, 
øl eller kaffe. Man kan da godt snyde sig 
selv for nogle ekstra slag ved at gå med 
et kunstigt lavt handicap, men det går 
altså ikke at spille mod andre, hvis man 
har et højere handicap, end det man kan 
spille til. Så ind med det hele!

Golfbox regner det hele ud
Hvad sker der egentlig i GolfBox, når 
man har indtastet sin score?

Der er naturligvis som i dag et resul-
tat af runden udtrykt i samlede point 
eller slag. Men derudover beregnes 
vores nye handicap, som måske er det 
samme eller et ændret. Det er heldigvis 
nemt for os spillere. Vi skal bare taste 
vores hulscores (eller notere ”en streg”), 
som vi plejer, så regner GolfBox det nye 
handicap ud:
• Først beregnes handicapscoren. Han-

dicapscoren er den faktiske score, dog 
– til handicapberegning – begrænset til 
maksimalt din dobbelt-bogey svarende 
til ”en streg”. Systemet beregner det 
tal, der skal bruges til sammenlæg-
ningen senere. Spiller du Stableford, 
forstår systemet en indtastet ”streg” 

som netop din dobbelt-bogey. Spiller 
du slagspil, og der smutter en 12’er ind 
på scorekortet, så ”lægger systemet låg 
på” og noterer kun – til handicapbe-
regning – din dobbelt-bogey. Men des-
værre hænger du stadig på din 12’er i 
turneringsresultatet.

• I anden omgang beregnes handicap-
resultatet, som er det handicap, du 
spillede til på runden. Det sker ved at 
lægge handicapscoren pr. hul sam-
men til en samlet handicapscore for 
runden. Denne holdes nu op imod 
banens sværhedsgrad; det vi ser ud-
trykt i Course Rating og Slope Rating. 
Hvordan spillede du med dit handicap 
i forhold til banens sværhedsgrad? Se 
selve formlen for beregningen i fak-
taboksen.

Denne beregning giver et handicapre-
sultat, som indsættes i dit scorearkiv. 
Herefter findes dine nye 8 bedste af de 
20 seneste runder. Dem tages der et 
gennemsnit af – og det er dit handicap.

Systemet kan efter en tabel også ud-
regne dit retvisende handicap, indtil du 
har 20 scores.

I tvivl? Så spørg klubbens handicap-
udvalg.

FORMEL TIL HCP.-BEREGNING:  Handicapresultat = (Handicapscore  Course Rating) x 113/Slope Rating
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HOLE-IN-ONE:

Den dag,  
der var noget at skrive hjem om

Denne tur startede ligesom så mange andre tirsdage. Vejret var 
OK for november måned, og mine medspillere, Lene, Mette 
og Sussi, er hyggelige at gå runden med.

Hul 13 overrasker
En temmelig dårlig runde, rent pointmæssigt, bliver dog noget 
mere interessant ved hul 13, hvor vi ser, at bolden, på mit lange 
lige slag, ruller op på green mod flaget. Vi kan ikke se bolden, 
men retning og hastighed får det til at ligne noget, der også 
kan føre til noget exceptionelt. Det kildrer herligt i maven. Da 
vi kommer op, skal et par af mine medspillere lige gå med på 
greenen, men jeg har konstateret, at min bold ikke er at se … 
Tror jeg på miraklet? Nej, ikke helt endnu, men på den anden 
side … så langt kan bolden ikke være rullet, at den er trillet af! 

Hvorfor bruge mere end ét slag på hullet?
Vi går sammen hen og kigger i hullet – og JA, der ligger min 
bold. Et lille mirakel - Hole in one!!! Jeg får gåsehud over hele 

kroppen og synes, golf-livet er herligt! Så skete det alligevel 
og på det hul, jeg aldrig har fattet skulle være banens letteste. 
Fra nu af er det mit yndlingshul, og jeg véd nu også, at jeg har 
brugt alt for mange slag her: man skal jo kun bruge ét!
Vi griner, der bliver sagt til lykke, taget fotos – og Tø hø og 
Hold da op! Det er sådan en fed fornemmelse, ikke mindst 
da det er en oplevelse, vi deler. Alle er glade, og jeg har svært 
ved at tørre smilet af på resten af turen.

Hyldet i klubben og hjemme
Da vi kommer ind i restauranten bliver der, som ritualet byder 
ved Hole-in-one, givet en flaske whisky fra HGK til udskænk-
ning blandt restaurantens gæster. Kim serverer bakken med 
de små glas, og vi er heldigvis en del, der kan deles om rovet.
Jeg ringer hjem efter min ’sponsor’/mand, der dog ikke lige 
kan overskue at springe op og komme over for at fejre trium-
fen/heldet. 

Da jeg kommer hjem, er alt lys i huset tændt, og Pomp and 
Circumstances brager for fuldt skrald ud af døren. Der er lys 
på bordet, og en flaske æblecider til deling, ’da jeg jo nok har 
fået whisky, så hatten passer’.

Sikke en dag – og ja, denne dag var der faktisk noget at skrive 
hjem om – og det var ikke de 23 point jeg fik på scorekortet.

Af Jytte Helle

Vassingerødvej 15. 3540 Lynge. Tlf. 4810 5400
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”Har vi en Mulligan på 1. tee?”  Det er et 
kendt spørgsmål for os høj- og mellem-
handicappere inden en friendly match i 
weekenden. Især når man ikke lige har 
nået at varme op før runden!

Om Mr. Mulligan
Nu er golf jo en sportsgren og ikke en 
trosretning, men havde det været til-
fældet, ville Mr. Mulligan have været 
en profet.

I golfkredse findes der adskillige 
gisninger om Mulligans eksistens og ud-
sagn, der tillægges ham.

Du kan læse om ham ved at google 
”slå en Mulligan”. Det kunne vi ikke i 
gamle dage. Vi blev orienteret bl.a. gen-
nem klubblade o.l., og for 36 år siden 
skrev Vagn T. følgende om Mr. Mulligan 
i ”Hillerød Golf Nyt”:

”Mr. Mulligan lever  
og har det godt!
En journalist fra det amerikanske ”Gol-
fers Digest” har påtaget sig at efterspore 
denne legendariske Mr. Mulligan. Han 
bor i New Jersey, USA, og spiller stadig 
golf efter et dådrigt liv. I depressions-
årene i midten af 30’erne havde han en 
ydmygende stilling som altmuligmand i 
Essex Fells Country Club, New Jersey.

Klubbens aktiviteter var faldende, 
men der var dog en del spillere tilbage. 
Et par stykker af dem spillede gerne 
sammen, men ville godt have Mulligan 

med, så de ikke altid blot vandt penge 
fra hinanden. Det var Mulligan med på, 
men da hans arbejde ikke tillod ham at 
slå træningsbolde tidligt om morgenen 
før spillet, stillede han den betingelse, 
at han måtte slå drivet fra første teested 
om. Selve denne idé greb lynhurtigt om 
sig i den civiliserede verden. Er der for 
resten nogen af jer, der ved, eller kan 
skaffe oplyst, hvad der er blevet af Dr. 
Stableford og Oberst Bogey?”

En anden version fortæller:
 ”Mr. Mulligan havde svært ved at kom-
me op om morgenen, men efter, at han 
havde fået tøjet på, mente han, at golf 
var det morsomste, man kunne foretage 
sig. Derfor ankom han altid til 1. teested i 

sidste øjeblik. Da han var en populær 
mand i den sammenspiste firbold, gav 
vennerne ham gerne et nyt slag fra 
teestedet, hvis det første gik galt.”

I modsætning til det at komme for 
sent, blev kendskabet til begrebet ”en 
Mulligan” hurtigt udbredt blandt alver-
dens golfspillere.

Hvad er en Mulligan? 
Jeg går ud fra, at enhver begynder har 
hørt om en Mulligan. Skulle det imidler-
tid ikke være tilfældet, kan du se her:

”At slå en Mulligan vil sige at slå et 
nyt slag fra 1. tee til erstatning for et 
dårligt drive. Den første bold må ikke 
længere vælges. Mulligan er ikke tilladt 
i turneringer, men kan sidestilles med at 
opgive en privat runde og starte på en 
ny. Anvendes alene på 1. tee.” (Kilde: 
”GOLF.dk”)

”Mulligans bog om golf”
Her kunne beretningen om Mr. Mulligan 
godt slutte. Alligevel vil jeg lige omtale 
”Mulligans bog om golf”, redigeret af 
golfforfatteren Henry Beard.

Beard postulerer her, at Thomas 
Mulligan, den 4. jarl af Murphy, tilhør-
te den laverestående anglo-irske adel og 
levede fra 1793-1879. Heraf mange år på 
en nu nedlagt golfbane i Nordirland. I 
bogen kan man læse en del aforismer og 
andre fyndige udsagn, som skulle være 
skrevet af Mulligan.

GOLFUDTRYK:

Mr. Mulligan – sportsmand eller profet?
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Aforismer og  
fyndige udsagn
Her følger et lille uddrag:

”I og med at slag slået efter spillets 
ophør på 18. hul ikke medregnes i den 
total, der noteres på ens optællingskort, 
forekommer det mig fuldkommen rime-
ligt, at slag slået før spillet er blevet sat 
ordentligt i gang med et tilfredsstillen-
de drive på første tee ikke skulle have 
anden betydning for ens score, end de 
sving man i træningsøjemed har udført 
ved at slå bolde på driving range.”

”Hvis driver’en er glohed, er put-
ter’en iskold; hvis man slår rent med 
sine jern, topper man sine køller; hvis 
man holder sin højre albue ind til siden, 
kommer man til at løfte hovedet.”

Det med hovedet betyder en del i 
golf. Et tredje citat lyder:

”De tre vigtigste regler for at spille or-
dentlig golf:
1. Hold hovedet i ro
2. Hold det åndsvage hoved i ro
3. Hold det forbandede åndsvage hoved 

i ro.”
Skal vi lige tage den sidste:

”Når du er bange for at slå igennem, 
fordi dit slag måske vil nå helt til green, 
mens en fourball foran endnu er ved 
at putte, har du to muligheder: Du kan 
enten shanke det sikre slag med det 
samme, eller du kan vente til der er fri 

bane og derefter toppe slaget halvvejs 
til green.”

Slutcitatet må nødvendigvis være:
”Det er ofte nødvendigt at slå end-

nu et drive for virkelig at værdsætte 
det første.”

Eller som en af mine afdøde venner 
altid sagde:

”Hvis du opsøger retfærdighed, så 
find en anden sport end golf.” 

Men det kunne såmænd lige så godt 
have været sagt af Mr. Mulligan.

GOLFUDTRYK:

Mr. Mulligan – sportsmand eller profet?
Af Ejgil Jensen

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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GOLFREGLER:

Udpluk fra regelbrevkassen

Så er det tid til at gøre rekla-
me for klubbens regelbrev-
kasse. Du kan altid skrive til 
regel@hillerodgolf.dk, hvis 
du er i tvivl om reglerne, 
eller hvis du synes, at noget 
bør kommenteres til glæde 
for alle. Du kan allerede nu 
besøge ”Regelhjørnet” på vo-
res hjemmeside – se under 
hovedmenuen ”Bane”.

E-5 – ny motorvej eller ny dropperegel?
Denne lokalregel gælder kun, hvis den er indført på en bane, 
hvilket vi har i Hillerød; populært kaldet ”drop-fremme reg-
len”, hvor der med tillæg af to strafslag kan droppes en bold i 
nærheden af det skønnede punkt, hvor bolden er gået ud eller 
er mistet. Dette gælder ved alle slag og ikke kun for tee-sla-
get, og som alternativ til at skulle gå den tunge gang tilbage 
til forrige sted. Lokalreglen er tydeligt tænkt til at fremme 
spillets hastighed. Man kan dog ikke både slå en provisorisk 
bold, og stadig bruge denne regel på den oprindelige bold. Det 
er enten eller.

Hvor kan du så droppe? 
Du får et stort område til rådighed, som dog skal være i det 
generelle område. Kort fortalt er proceduren til at etablere 
droppeområdet efter lokalregel E-5:

1. Bestem bredden af droppeområdet
a. Hvor er bolden gået ud/blevet væk (skønnes af spiller og 

markør – boldreferencepunktet)
b. Hvor er nærmeste fairway på det hul, vi spiller - fairway-

referencepunktet
c. Læg 2 køllelængder til på hver side af disse referencepunk-

ter – så bredt er dit droppeområde

2. Hvor må du droppe?
a. Der må droppes i hele bredden (fairway, semirough, rough) 

og hele vejen bagud på banen – ikke nærmere hullet end 
afstanden fra boldreferencepunktet til hullet.

Læs mere på klubbens hjemmeside om at droppe ved brug af 
lokalregel E-5 (f.eks. når der ikke er en fairway i nærheden): 
Menu Bane/Regelhjørnet/Den lille droppeguide til lokalregel 
E-5.

Må man droppe på greenen?
Der er kun 2 regler, hvor man må droppe ”i ethvert baneom-
råde”, herunder på greenen – ikke nærmere hullet: 
• Når man tager sidelæns lempelse eller lempelse på flaglinjen 

ved strafområde (Regel 17) eller ved uspillelig bold (Regel 
19).

Må man flytte en rive, der er i vejen  
for stance?
En flytbar forhindring må flyttes hvor som helst på banen og 
af en hvilken som helst grund. Hvis bolden flytter sig, skal den 
genplaceres uden straf.

Bold på teestedet efter et slag
En spiller slår efter bolden, men snitter den kun. Bolden ligger 
stadig på teestedet. Må man løfte den og tee den op et andet 
sted på teestedet uden straf?

Regel 6.2b(6) tillader, at en bold i spil, der ligger på teeste-
det, må løftes og flyttes uden straf og evt. tees op til næste 
slag. Slaget, der snittede bolden, tæller naturligvis, så næste 
slag er i denne situation 2. slag.

Denne regel gælder også for en bold, der evt. rammer noget 
uden for teestedet efter et slag og kommer tilbage på teestedet.

God fornøjelse på banen.

Af Ole Haag
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PRO’ENS HJØRNE:

Brug øjnene rigtigt, når du putter!

”Du står over bolden og skal putte et kort lige putt og intet 
ser rigtigt ud. Det kan være den linje, du har på bolden, put-
terens slagflade, et generelt ubehag, eller ofte er man bare 
ikke i stand til at ”se linjen”. Lyder det velkendt? Dette kan 
meget vel skyldes, at du har dine øjne lige over bolden.

Dine øjne narrer dig
Hvis du stiller op med dine øjne lige over bolden (se billede), 
kan din opfattelse af puttelinjen blive forvrænget. Når du læ-
ner dig over golfbolden og drejer hovedet mod hullet, narrer 
dine øjne dig til at tro, at hullet er til venstre for den sande 
position. Denne visuelle forvrængning kan få dig til at trække 
og misse mange putts, hvilket medfører dårligere runder og 
generel dårlig selvtillid med putteren.

I stedet for at placere dine øjne direkte over bolden, skal 
du gøre, hvad de fleste proffer gør: placer dine øjne omkring 
et par tommer på indersiden af bolden (se billede). Dette er 
især vigtigt over de korte putts, hvor du ikke har råd til at 
være off-line mere end et par centimeter eller deromkring.

Øvelse 
Næste gang du skal træne din putting, så prøv at arbejde med 
dine øjnes position over bolden. Der er ikke en boldposition, 
der fungere for alle, så du skal finde den placering, der passer 
til dig og dine øjne.

Tegn en linje på bolden og sigt linjen mod midten af hullet 
på et lige 2 meter putt. Stå nu over bolden og prøv at placere 
dine øjne i forskellige positioner over bolden. Den korrekte 
position af dine øjne er, når du over bolden ser, at linjen på 
bolden sigter mod midten af hullet. Brug 10 min. på denne 
øvelse de næste par gange, du er i klubben, og bliv komfortabel 
med din nye opstilling - og tag det så med ud på den store bane.

God fornøjelse!

Af Kristian Mangor



14 HILLERØD GOLF KLUB

EN GOLFOPLEVELSE:

Golf i Kenya i 90’erne

For godt 20 år siden arbejdede jeg nogle 
måneder i Kenya. Vi skulle opkvalificere 
130 secondary school lærere, bl.a. fordi 
frafaldet i Kenyas secondary schools 
var ret voldsomt. Dengang droppede ca. 
60% af kvinderne ud før den afsluttende 
eksamen. Det store frafald blandt kvin-
derne skyldtes ikke kun lærernes faglige 
og didaktiske metoder, men også fordi 
kvinderne havde andre arbejdsopgaver. 
Det er dog ikke emnet for denne artikel.

Golfintroduktion fremfor 
tennisspil
Jeg fik min første golfintroduktion i Ken-
ya, selvom jeg havde planlagt at spille 
tennis i fritiden; men jeg befandt mig det 
meste af tiden på Universitetets afdeling 

i Nyeri, som ligger ved foden af Mount 
Kenya, og der fandt jeg ingen at spille 
tennis med. Så det blev kun til tennis, 
når jeg var i Nairobi. 

Heldigvis blev jeg inviteret til Nyeri 
Golf Club. Klubben lå tæt på, hvor jeg 
boede. Det syntes jeg lød ret interessant, 
selvom jeg aldrig havde prøvet at spille 
golf før. 

Jeg blev introduceret til ”min” cad-
die, der bl.a. skulle vise mig de mange 
vidunderlige oplevelser golfsporten kun-
ne bibringe mig. Første oplevelse var på 
klubbens driving range. ”Min” caddie løb 
rundt ude på hul 9’s fairway, som blev 
brugt som min driving range. Caddien 
samlede de bolde op, som jeg slog ud, 

løb tilbage til mig med dem, hvorefter 
jeg så igen prøvede at ramme bolden. 
Jeg var naturligvis bange for at ramme 
caddien, da resultatet af mine slag var 
ret ubestemmelige, men vi kom heldigvis 
uskadt gennem forløbet. 

Medlem af Nyeri Golf Club
Mine anstrengelser resulterede i, at jeg 
samme dag blev medlem for den store 
sum af 700 kr. for et ½ års medlemskab 
i Nyeri Golf Club. Men så kunne jeg 
også spille på 18 andre baner i Kenya 
og Uganda. Det blev derfor til flere ture 
på golfbanen i Nairobi. Golfsættet lånte 
klubben mig, men jeg måtte dog selv 
købe bolde - masser af bolde. 
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EN GOLFOPLEVELSE:

Golf i Kenya i 90’erne

Den første weekend efter introduktio-
nen ville jeg ud på den rigtige bane. Det 
måtte jeg godt, og der var heldigvis kun 9 
huller. På det tidspunkt passede 9 huller 
mig rigtig godt. Jeg syntes nemlig, at det 
måtte være meget svært at få bolden i 
alle de 18 huller, en golfbane ofte har.

Problematisk rough for  
vildfarne bolde
I en af de perioder, jeg var i Kenya, var 
min familie med i 3 uger, før jeg skulle 
begynde min arbejdsperiode. Jeg invite-
rede dem med i ”min golfklub”, som jeg 
sagde. Det blev en hyggelig og spænden-
de tur både for familien og vores caddie. 
Nyeri Golf Club er ikke en parkbane og 
slet ikke en game park, selvom der var 
dyreliv, men som I kan se, har Nyeri Golf 
Club nogle spændende og flotte huller 
med meget vild natur, så det med at lede 
efter vildfarende bolde i Kenyas krat og 
buskadser, var ikke noget for mig. 

Terrorangreb på  
Den Amerikanske  
Ambassade
Min familie og jeg oplevede flere na-
turreservater, Game Parks, da Kenya 
har nogle af verdens største og flotteste 
naturområder. Efter 3 gode uger med fa-
milien, sagde jeg farvel til dem i Nairobis 
lufthavn. Da jeg kørte tilbage til mit hotel 
i højlandet, skete det voldsomme terror-

angreb på Den Amerikanske Ambassade 
i Nairobi. Jeg undersøgte om familiens 
fly var kommet godt ud af lufthavnen, 
og heldigvis var de i sikkerhed. Kenyas 
Undervisningsministerium ligger lige ved 
siden af ambassaden, stedet hvor flere 
af de mennesker, jeg arbejdede sammen 
med, desværre døde som følge af an-
grebet. Terrorangrebet gav naturligvis 
anledning til en del ændringer i vores 
arbejdsprogram. Bl.a. udskydelse af pro-

jektstart med godt en uge, ny chauffør, 
hvis opfattelse af tiden ikke var som min, 
derfor endnu en ny chauffør. Desuden 
kom der ændringer i gruppen omkring 
mig. Projektet sluttede tilfredsstillende, 
og det videre forløb blev overgivet til 
samarbejdsgruppen i Kenya.

Når der engang bliver åbnet for rejser 
igen, vil Kenya være et besøg værd både 
i forbindelse med golf og de mange andre 
spændende oplevelser landet byder på.

Af Per Kristensen
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Valget burde ikke være så svært, men alligevel! Prøv at læse 
med her.

En overraskelse
Da jeg påtog mig arbejdet med at skrive denne artikel om 
golfbolde, gik jeg hjem og foretog et lille forsøg:

Jeg tog to forskellige golfbolde og slap dem på samme tid 
og i samme højde over et marmorgulv.

Hvad skete der så? Jo! de hoppede lige højt.
Det forbavsede mig en del, for sådan så verden absolut ikke 

ud for få år tilbage, men sandt er, at det var, hvad der skete. 
Jeg har nu prøvet en del gange med mange forskellige moder-
ne golfbolde. Du kan selv efterprøve forsøget derhjemme, hvis 
du har et jævnt hårdt gulv - træ eller fortovsfliser dur ikke.

Selvom der ikke er brugt laserlys, magnet-slip eller andet 
moderne måleudstyr, vil jeg tillade mig at drage følgende kon-

klusion: De moderne golfbolde opfører sig ens, når du putter. 
Dvs. når boldbanen udelukkende afhænger af greenens hur-
tighed og fald og hvor hårdt, du slår med putteren.

Længden
Nu da vi har tjek på boldens opførsel på green, lad os da kigge 
på distancen.

I princippet kan den moderne golfbold deles op i to ka-
tegorier:  spinbolden og distancebolden. Blandt spinboldene 
er Pro V1 bolden nok den mest kendte i øjeblikket. Har du 
speed i køllehovedet i træføjeblikket og rammer bolden på den 
måde, som Kristian beskrev her i ”Medlemsmagasinet  GOLF/
Efterår 2019”, så vil du opleve et slag, hvor bolden flyver langt 
gennem luften, til fremdriften standser, og bolden falder ned.

Vi andre almindelige golfspillere med knap så meget fart 
i køllehovedet må så tjene lidt ekstra meter ved at drive med 
de såkaldt distancebolde. De flyver ikke så langt, men tjener 
længden hjem ved ekstra rul. På Hillerøds våde og bløde bane 
er det dog vigtigt at bruge Kristians måde at drive på. Ellers 

GOLFBOLDE:

Hvilken bold skal jeg vælge?
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dykker bolden for hurtigt, og fremdriften stopper i den bløde 
ler. Her ser jeg bort fra de tørre sommermåneder, hvor bolden 
bare trimler langt pokker i vold.

Dimples
Jeg tror, at forskellen mellem de to bolde primært skyldes 
opbygningen af deres ”smilehuller”: dimples.

Det er i hvert fald en kendsgerning, at hvis man har to 
identiske glatte kugler og sender dem af sted med samme 
hastighed og i samme vinkel, så vil de flyve præcist lige langt.

De første kunststofbolde var glatte i overfladen, men caddi-
erne fandt hurtigt ud af, at en slidt og lettere beskadiget bold 
fløj længere, end en ny og glat. Dimples blev dermed en del 
af boldens opbygning.

Golfbolden
Nu er det vist på tide, at vi får defineret en moderne golfbold:

Kilde: R&A og USGA (Rev. 3.0 - 9. april 2019)

Maksimumvægt: 45,2 g

Mindstemål: 42,72 mm i diameter.

Højeste udgangshastighed slået med en godkendt kølle:  
77,4 m/s = 278.640 km/t.

Højst antal dimples: 432. (Tæl selv efter!)

De andre køller og bolden!
Vore bags er et helt overflødighedshorn af køller. Ud over en 
putter og driveren, har vi hele tolv andre muligheder at vælge 
imellem; men med de loftede køller er det simpelthen nem-
mere at få luft under boldene, og derfor også lettere at indøve 
den personlige slaglængde med disse køller og jern.

Du vil måske spørge: ”Hvad så med backspin og stop ved 
indspil på green?”. Her vil jeg bede dig om at se på din nye 
bold efter indspillet. Hvis dine jern ikke er for slidte, vil slaget 
efterlade et tydeligt raspemærke på bolden. Det betyder na-

turligvis, at du har opnået et optimalt backspin på bolden med 
stop på greenen til følge. Det kedelige er bare, at nye golfbolde 
hurtigt bliver slidte, og det tror jeg næppe er en tilfældighed! 

Vejledning om nye bolde:
Vi er mange kloge golfere, der ved alt om bolde. Der findes 
mange forskellige mærker, og du kan købe bolde på nettet til 
de mest usandsynlige priser. Men hvis du vil have klubbens 
bedste vejledning og ikke bruge penge på bolde, der ikke passer 
til dit spil, vil jeg anbefale et besøg hos Jon i vores Golfshop. 
Han fører de mest gængse mærker. Brugte og nye til priser, 
der sagtens matcher andre udbud.

GOLFBOLDE:

Hvilken bold skal jeg vælge?
Af Ejgil Jensen



18 HILLERØD GOLF KLUB

FRA ”GOLFSKADESTUEN”:

Skulderleddet – en kompleks størrelse

Fra klubbens lokale ”Lægens bord”, hvor fokus igennem fle-
re numre af Medlemsmagasinet har været rettet mod fysiske 
golfskader, deres forebyggelse og behandling, bevæger vi os 

fra at have omtalt skader på fødder, ben og ryg til nu at rette 
blikket mod arme med tilhørende led, skuldre, albuer etc., dog 
i dette nummer med særlig fokus på skulderleddet.

Led med krav om stor bevægelighed
Skulderleddet er overordentlig komplekst opbygget. Problemet 
er kravet om en stor bevægelighed samtidig med, at det skal 
kunne tåle at formidle betydelige kræfter. Sammenlignet med 
hofteleddet, der er uhyre stabilt, men med en meget indskræn-
ket bevægelighed, er skulderens anatomi væsentlig forskellig. 
Skærer man helt ind til benet, udgør knogleskålen kun 1/3 af 
kuglen på overarmens omkreds. 

Resten af ledskålen udgøres af bindevæv og ledbånd. For 
at centrere ledhovedet i skålen i enhver stilling har man et 
virvar af sener og muskler, der kun har den funktion at holde 
ledhovedet på plads. Dette kompleks kaldes rotator cuff. De 
dynamiske muskler: brystmusklen, vingemusklen og overar-
mens musklers funktion, er helt afhængige af dette. 

Selv mindre forstrækninger i disse strukturer kan med-
føre unøjagtighed i centreringen med smerter og manglende 
kraft til følge.

Risiko for inflammation og væskedannelse
F. eks. er der på øverste del af overarmsbenet en lille udbyg-
ning. Med armen i lodret stilling skal denne passere under 
taget af skulderbladet, og ved den mindste eftergivenhed i 
ledkapslen kan der opstå kollision, medførende inflammati-
on, såkaldt impigment, med hævelse og varme ved langvarige 
påvirkninger - endda slibespor. 

Oven i dette er der mellem overarmens ledhoved og skul-
derbladet en slimsæk, der kan blive klemt, hvilket medfører 
inflammation og væskedannelse, hvilket igen betyder mindre 
plads til passage under skulderbladet. Også seneskedehinde-
betændelse i typisk bicepssenen kan genere.
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FRA ”GOLFSKADESTUEN”:

Skulderleddet – en kompleks størrelse

I forsøget på at undgå smerter kan man spænde så meget op 
i skulderågets muskler (bl.a. kuttemusklen), der fæster på 
kraniets bagside, at det medfører hovedpine og smertende 
muskler.

Muligheder for forebyggelse
Opvarmning er en endog meget god investering og kan varmt 
anbefales. Erfaringsmæssigt er skaderne på skulderleddet læn-
ge om at hele også al den stund, at det er svært at holde leddet 
i ro, tilmed er optræningen, langvarig og kedelig. 

Specielt ældre mennesker, hvis muskel-senestyrke og 
koordination ikke er som tilforn, er opvarmning, svingøvel-

ser, udspænding, hvor yderpositionen holdes intenst i 20-30 
sekunder, vigtig.

Traditionelle behandlingsformer
Grebene til behandling er de sædvanlige: primært antiin-
flammatoriske tiltag i akutfasen, is, dernæst inflammations-
dæmpende medicin (antiinflammatoricae), øvelsesterapi, 
styrkelse af rotatorcuffen, typisk med elastikker. 

Videre tiltag kan være bevægefremmende øvelser, ultralyd 
(dybdegående varme), injektionsbehandling med cortisoner 
og endelig operation.

Af Anders Mørch

        GOLF BODY

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

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

fysiodanmarkhillerod

Skulderloft

Irriteret slimsæk

Bicepssene
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KLUBLIV:

Hillerød Golf Uge 2021

2020 var startskuddet til en ny tradition 
i Hillerød Golf Klub – Hillerød Golf Uge. 
Og sikke en uge! Trods restriktioner i 
foråret 2020 lykkedes det os at stable en 
fantastisk turneringsuge på benene med 
stor deltagelse hver dag. Det var en sjov 
og anderledes uge, hvor medlemmer blev 
blandet i bolde, som ikke var prøvet før, 
og hvor rigtigt mange bidrog til at få det 
hele til at fungere. 

Intentionen var, at ugen skulle afslut-
tes med et brag af en fest i gården med 
musik og dans, men da forholdene på det 
tidspunkt ikke rigtigt gjorde det muligt, 
sluttede vi alligevel ugen af med lidt mad 
på terrassen i det bedste sommervejr, vi 
kunne ønske. 

Endnu en gang vil vi gerne takke de 
mange sponsorer og især Golf Plaisir og 
Billigegolfbolde.dk, som begge gjorde 
det muligt med meget flotte præmier til 
vores afsluttende Ræs2HGK.

HGK-ugen kommet  
for at blive
Som tidligere annonceret er Hillerød 
Golf Uge kommet for at blive. Ifølge 
de planer, vi lagde i efteråret, havde vi 
håbet at kunne proklamere et fuldt pro-
gram for Hillerød Golf Uge 2021 i dette 
medlemsmagasin, men COVID-19 har 
gjort, at vi ikke er kommet helt i mål 
med den færdige plan. I skrivende stund 
– her midt i januar – har vi nogenlunde 
planerne for turneringerne, der vil blive 
gennemført i uge 31.

Boobs’n Balls, som var en stor suc-
ces i 2020, tages med igen i år og vil 
blive spillet tirsdag den 3. august 2021. 

Proshop/Restaurant, Carlsberg Invita-
tionsmatch, Texas Scramble og som 
afslutning Ræs2HGK forventes alle at 
være en del af ugens program. 

Texas Scramble var den turnering i 
2020, som færrest havde tilmeldt sig. 
Til gengæld var de medlemmer, som 
ikke havde spillet Texas Scramble før, 
meget positive efter at have deltaget. 
Vi tænker, om manglende kendskab til 
turneringsformen er skyld i, at færre 
meldte sig til denne turnering, hvilket  
er ganske ærgerligt. ”Texas Scramble 
– step a side” er en turnering for alle. 
Se beskrivelse af turneringsformen på 
side 21.
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KLUBLIV:

Hillerød Golf Uge 2021

Tilmeld dig på Golfbox
Når du læser denne artikel, håber 
vi, at du overalt i klubben kan se 
plakater med Golf Uge 2021 og på 
Golfbox har kunnet tilmelde dig 
ugen i et godt stykke tid. Vi håber 
endnu mere på, at vi i 2021 kan 
slutte Hillerød Golf Uge af med 
middag, fest og dans efter endnu 
en fantastisk golfuge.

Af Lone Hornshøj Reuther, arrangementudvalget

TEXAS SCRAMBLE – STEP A SIDE
For dem, der evt. ikke har spillet 
Texas Scramble før, vil vi her kort 
beskrive en af de matcher, der blev 
fremhævet som en rigtig god match 
fra deltagerne, der deltog i HGK ugen 
2020. Matchen vil være at finde igen 
i HGK ugen 2021. En turnering, hvor 
holdånd, sammenhold og succesfølel-
se går hånd i hånd. 

Et hold består af 4 spillere. På 
hvert hul driver alle, hvorefter man 
vælger det drive, hvis placering man 
vil spille videre fra. Herfra slår de tre, 

hvis drive ikke blev valgt, så deres an-
det slag. Den spiller, hvis bold vælges, 
står over (Step a side!). 

I næste slag vælges igen den bold, 
fra hvis placering man vil spille videre 
fra, hvorfra de to, hvis slag ikke blev 
valgt samt den der stod over i sidste 
slag, slår deres næste slag. Sådan fort-
sættes indtil en bold er i hul. 

Samtlige spillers drive skal vælges 
mindst 4 gange på runden (tremands-
hold dog 5 gange).
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ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER:

Golf på historisk grund

Da vi i foråret 2020 blev klar over, at der 
skulle foretages arkæologiske udgravnin-
ger, blev vi lidt bekymrede over konse-
kvenserne for vores store byggeprojekt. 
Selvom det rykkede noget ved vores 
tidsplan, må vi indrømme, at det jo er 
lidt spændende at tænke på de historiske 
fund, man har afdækket.

Golf oven på en 5.500 år 
gammel boplads
For 5.500 år siden var travle menne-
sker i gang med deres daglige arbejde 
på den mark, der skal blive til en ny del 

af Hillerød Golf Klubs bane. Det viser 
de mange lerkarskår, flintredskaber og 
dyreknogler, som i sommeren 2020 blev 
gravet frem ved en arkæologisk under-
søgelse foretaget af Museum Nordsjæl-
land. Dengang, for 5.500 år siden, var 
det bonde-stenalder, og området blev 
brugt som boplads. Her gik husdyrene og 
græssede, og mennesker dyrkede korn 
på markerne.

På nogle af de mange skår fra knuste 
lerkar kan man se dele af ornamenter, 
som er karakteristisk for netop bonde-
stenalderen og derfor afslører fundenes 

alder. Fundene kommer fra en lavning, 
der i stenalderen var et lille vandhul 
eller en lille tørvemose. Udgravningen 
viser, at hele lerkar blev placeret i kan-
ten af vådområdet. Desværre er de ikke 
bevaret som hele kar, men ligger som 
tredimensionale puslespil i tusindvis af 
stykker.

Stenalderbøndernes huse var der 
ingen bevarede spor af, men fra en 
langt senere bosættelse, blev der fundet 
grundplaner af flere jernalderhuse. 

Udgravning og registrering af fund i den lille lavning. I forgrunden kan man se det lysegrå lag med fund fra jernalder
bopladsen og derunder det mørke lag fra bondestenalderen.  

Randskår fra et stort forrådskar af ler.  
Fundet i udsmid fra jernalderbopladsen
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ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER:

Golf på historisk grund

Fund af jernalderhuse
Efter stenalderen var der en lang periode 
uden mennesker i området. Først i jer-
nalderen – i tiden omkring Kristi fødsel 
– kom der igen en bosættelse. Udgrav-
ningerne har afdækket spor af seks huse 
fra jernalderen. Huse der gennem nogle 
generationer var omdrejningspunkt for 
et lille samfund af bønder. Husene var 
mellem 12 og 26 meter lange og har haft 
op til 170 m2 under tag.

Der er også gjort fund, der viser det 
daglige liv på gårdene. Fundene omfatter 
simple ovne til tilberedning og tørring af 
mad. Dertil kommer et stort antal gru-
ber, hvor jernalderbønderne gravede ler 
op, som de brugte til husenes lerklinede 
vægge og til fremstilling af lerkar.

Fire af jernalderhusene var opført 
lige ned til den lavning, hvor de ældre 
fund fra stenalderen er udgravet. Affald 
fra jernalderbopladsens husholdning, 
var smidt ud i lavningen, og lå derfor 
ovenpå de gamle stenalderlag. Affaldet 
består af både skår fra lerkar, dyre-
knogler og flintredskaber. Jernalderens 
affaldslag kan alligevel nemt adskilles 

fra stenalderens, fordi keramikken er 
fremstillet med en anden teknik, og fordi 
den næsten altid er uden ornamenter. I 
udsmidslaget fra jernalderen var antallet 
af flintredskaber også betydeligt mindre, 
til gengæld indeholdte det både jernsøm 
og to vægtlodder af bronze, hvilket er 
usædvanligt at finde mellem det almin-
delige udsmid.

Et andet usædvanligt fund fra jernalder-
bopladsen kommer fra en lavning, der 
ligger op mod jernbanen.

Der er tale om en meget stor ansam-
ling af sten, som har været udsat for 
kraftig opvarmning. De mange varmepå-
virkede sten tyder på en form for særlig 
håndværksaktivitet på jernaldergårdene.

Svenskergrøft – en delvis 
kendt vandvej
Den nyeste aktivitet, der blev dokumen-
teret ved udgravningerne, er et stykke af 
en kanal – den såkaldte Svenskergrøft. 
Der er tale om en gravet kanal, der i 
1570´erne blev anlagt for at føre vand 
fra Allerød Sø til Frederiksborg Slot. 
Grøften står endnu velbevaret over en 
2 km lang strækning inde i Brødeskov. 
I det åbne land var grøftens forløb ikke 
kendt, før den dukkede frem under ud-
gravningen. 

Når vi anlægger den nye bane hen-
over alle disse historiske fund, vil vi for-
søge at fortælle lidt af historierne ved at 
opsætte skilte på teestederne m.v.

Af klubmanager Kim Hyrzkov

Dronefoto af det største af jernalderhusene.  
Sporene består af to rækker af huller,  

som er markeret med hvidt skum.  
Her har husets tagbærende stolper været placeret.  
Udvendigt på disse ses rester af husets vægforløb.
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BANEN:

En baneudvalgsformand gør status…!

Lad mig starte med et historisk tilba-
geblik.

I 2012, da vi lavede HGK2020 – en 
visionsplan for, hvor vi ville være som 
klub i det netop overståede år – vidste 
vi, at hul 4 ville forsvinde, og at brugen 
af den eksisterende tunnel under jern-
banen ville blive tvivlsom. Vi kiggede 
på de økonomiske konsekvenser af at 
skulle leje jord på vestsiden af S-banen 
og etablere et nyt par 3 hul. Vi var i god 
tid, for tidsplanen sagde, at vi skulle 
spille det nye hul i 2016. Altså for mere 
end 4 år siden.

2020 er et år med ændret 
baneadfærd og muligheder
Meget er sket siden. Eller man kunne 
måske sige: ”Lidt er sket siden”. Plan-
lægningen af hospital og station er vel et 
kapitel for sig selv, hvor sammenhæng, 
koordination og tidsplaner har været 
– og måske stadig er – en by i Langt-
bortistan.

Men 2020 blev så året, hvor vi endelig 
fik hul på bylden med vores nye huller 
– bemærk, at det nu ikke længere er ét 
hul, men hele 3 huller - men så sandelig 
også året, hvor klublivet og aktiviteterne 
omkring banen blev meget anderledes, 
da COVID-19 for alvor ramte verden.

På jagt efter en  
erfaren entreprenør
Vi fik Masterplanen for banen færdig i 

starten af året og gik i udbud blandt en 
flok udvalgte golfbaneentreprenører, 
som vores banearkitekt, Philip Spògard, 
kender fra sit internationale virke. Vi 
valgte i skøn enighed med Hillerød Kom-
mune, der af formelle årsager skal stå 

som kontraktholder, at satse på erfarne 
golfbaneentreprenører for derigennem 
at få adgang til stor international eks-
pertise, som vi vil suge til os af.

De indkomne tilbud lå en del over 
vort oprindelige budget. Travlhed hos 
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BANEN:

En baneudvalgsformand gør status…!

de indbudte og usikkerhed omkring hele 
Corona-situationen har haft en vis ind-
flydelse, så vi måtte revurdere, om vi nu 
også skulle holde fast i de ”nice-to-have” 
ting, vi havde inkluderet i udbuddet, el-
ler om vi kunne finde nogle besparelser, 
der ikke ville kompromittere kvaliteten 
på banen. Underforstået, at vi selvfølge-
lig ville fastholde, at nyanlægget skulle 
være i overensstemmelse med dagens 
standarder og ikke efter de 50 år gamle, 
som resten af banen er udført efter.

Tidsplan og entreprenør  
på plads
Efter forhandlinger med billigste entre-
prenør og revision af projektet har vi 
nu fået skrevet under på en kontrakt 
med SOL fra Irland. Tidsplanen ligger 
klar – hvis ellers pandemien slipper sit 
tag i verden. Seneste udvikling omkring 
dette er dog lidt skræmmende, men hvis 
vaccinerne får den ønskede effekt, håber 
vi det bedste. Og så kan det hele udføres 
i 2021. Både nye huller og ændringer af 
eksisterende. Den 5. februar startede 
Bane Danmarks entreprenør med for-
beredelserne til etableringen af den nye 
tunnel, der etableres i påsken (så ingen 
tog til Hillerød i påsken og formodentlig 
dagene omkring.) Vi har startet klargø-
ringen til stiforbindelsen til tunnelen 
på østsiden, så driving rangen er blevet 
noget kortere.

Driving range med  
TrackMan/TopTracer anlæg
I forbindelse med etableringen af den 
nye driving range, kigger vi på mulig-
hederne for flere overdækkede udslags-
pladser, ligesom vi sonderer muligheder 
for at etablere enten et TrackMan Dri-
ving Range anlæg eller et tilsvarende fra 
TopTracer, som de kendes fra Hørsholm 
og Smørum golfklubber. Det er selv-
følgeligt ikke gratis, men vil betyde et 
stort løft for træningen, hvad enten man 
selvtræner eller får træning af en af vore 
dygtige trænere.

Dræningsprojektet 
en succes
Vi er ved at nå til vejs ende med vores 
dræningsprojekt, der – selvom vi stadig 
oplever områder, der er vandlidende – 
har bevist sit værd gennem de seneste 
par sæsoner, selvom månederne oktober 
og november har været en vejrmæssig 
udfordring med konstant nedbør og in-
gen perioder med tørring i luften. Dejligt 
at se, at medlemmernes vilje til at betale 
lidt ekstra har så stor en effekt på spil-
barheden af banen i store dele af sæso-
nen. Måske kommer baneudvalget med 

Af René Kjærsgaard-Nielsen
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andre ideer til lidt ekstrakontingent, der 
kan give banen et yderligere løft (opfat 
det ikke som en trussel, men et løfte ).

Tanker om en udvidelse  
af par-3 banen
Gennem året er der faldet mange roser 
af omkring banens stand, og det er en 
fornøjelse at konstatere, at den rettidi-
ge omhu, vi har ladet driften afspejle i 
de senere år med topdressing af såvel 
fairways som greens, resulterede i en 
længere sæson end normalt med som-
mergreens, der selv sidst i november 
stod skarpt. Og det selvom corona-tidens 
indflydelse på vore muligheder for at 
foretage os meget af det, vi ellers hygger 

os med, jo har betydet, at der er spillet 
30% flere runder med dertil hørende 
forøget slid på banen i 2020 i forhold til 
et mere normalt år.

Og her kommer en udvidelse af Par 
3-banen ind. Hvis vi kan få udvidet an-
tallet af huller fra 6 til 9, kan vi måske få 
lidt flere til at gå en runde her i stedet for 
på den ”store bane” og dermed fordele 
sliddet en anelse og skabe en større til-
gængelighed af tider, hvor vi kan dyrke 
vores passion og glæde ved golfspillet. Vi 
er i gang med drøftelser med ejeren af 
jorden og med Hillerød Kommune (for 
der skal jo tilladelser til en sådan udvi-
delse) og håber, at vi i 2021 kan komme 
i gang med 3 ekstra huller.

Ny udvalgssammensætning
Vi kiggede i årets døende måneder lidt 
på udvalgets sammensætning og kunne 
se, at vi – ligesom så mange andre ste-
der i samfundet – havde en lidt skæv 
fordeling af medlemmer. Så udvalget gik 
i tænkeboks for at finde kandidater, der 
kunne sikre at udvalget bedre spejlede 
medlemsskaren og er vældig tilfredse 
med, at vi har fået tilgang af Tine Bering 
og Lis Rathsach, således at vi nu får en 
bedre balance i udvalget med hensyn til 
køn og handicap.

Udvalget glæder sig til arbejdet med 
vort nye banelayout, samarbejdet med 
Philip Spògard og baneentreprenøren 
og til for alvor at komme i arbejdstøjet 
igen.
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JUNIORER:

Juniorafdelingen i rivende udvikling

I de sidste år har Hillerød Golf Klubs 
Juniorafdeling været igennem en riven-
de udvikling. Takket været en målrettet 
indsats, dedikerede frivillige og fanta-
stisk opbakning fra klubben, har vi fået 
en superaktiv og meget stor juniorafde-
ling. I skrivende stund er vi over 170 
juniorer i klubben, hvilket er mere, end 
vi har haft i mange år. Men hvad der er 
endnu mere vigtigt: de juniorer, vi har, 
er meget mere aktive end tidligere.

Vi har målrettet indsatsen på flere punk-
ter, nemlig træning, sociale aktiviteter, 
deltagelse i matcher og digital kommu-
nikation. 

Træning med tre trænere
Thomas er som bekendt ansat som træ-
ner på fuldtid i klubben med ansvar for 
juniortræningen, og Casper har været 
ansat som assistenttræner i hele sidste 
sæson. Det har gjort, at vi har kunnet øge 
fokus på træningen (alle børn får tilbudt 
træning to gange om ugen) og spil på ba-
nen (Casper var med ude på banen hver 
torsdag til torsdagsmatcherne). Herud-
over har vi sørget for, at træningen bliver 
tilbudt hele året med fokus på teknik og 
fysik i vinterhalvåret.

For de helt små juniorer (den yng-
ste junior vi har er 4 år gammel) har vi 
et specielt tilbud om træning på Skov-
mus-holdet (4-7 årige). Her ”leges” golf 
en gang om ugen med fokus på at have 

det sjovt sammen med kammeraterne 
samtidig med, at golf introduceres for 
børnene. Vi skal i 2021 finde en afløser 
for Andreas, som har gjort et fantastisk 
arbejde med Skovmus-holdet de sidste 
par år.

De øvrige juniorer fordeler sig på Ræ-
vene, Ulvene, Boblerne og Ynglingene, 
afhængig af alder og niveau, og trænes 
af Thomas. Vores elitetrup (Next Gene-
ration) har mange juniorspillere, og her 
varetages træningen af Kristian.

Fokus på det sociale  
og teknisk faglige
Det skal være sjovt at gå til golf i Hil-
lerød, og derfor bruges meget energi 
på at tilbyde vores juniorer et alsidigt 
program som både indeholder et socialt 
og et teknisk fagligt indhold. Som nye 
juniorgolfere bliver alle undervist til at 
kunne gennemføre vores mærkeprøver 
(Guld, Sølv og Bronze) uanset alder. Det 
indebærer blandt andet spil på par-3 ba-
nen, putting, teknisk forståelse, etikette 

Af Bo Gregers Winkel
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samt regelundervisning. Når børnene er 
blevet bedre, tilbydes træning som er 
mere teknisk orienteret med fokus også 
på mental træning og øget spilforståelse.

Højt socialt  
aktivitetsniveau
Vi har et stort fokus på sociale aktivi-
teter for juniorerne. Udover de ugent-
lige træninger, har vi årligt 3 camps for 
juniorerne: forår, sommer og efterår. 
Omkring 50 børn deltager i hver camp, 
som løber over 2 dage. Fokus er på det 
sociale og at have det sjovt. Målet er at 
ryste juniorerne sammen på kryds og 
tværs, skabe et unikt sammenhold og 
derved skabe nye venskaber og minde-
værdige stunder. Vi laver sjove lege, ak-
tiviteter og konkurrencer, Eksempelvis 
har vi hvert år ”porcelænsgolf”, hvor 
oldemors fajance skal skydes ned med 
det perfekte golfslag, natgolf med selvly-
sende golfbolde, clinics (sidste gang med 
Nicole), mentaltræning, Texas scramble 
samt den traditionsrige Willeruppokal. 
Weekenderne krydres med god mad fra 
køkkenet og ”servicevogn” på banerne 
med snacks og andet godt. 

Om sommeren sørger vi også for 
jævnligt at lave ”spis med”-aftener ef-
ter torsdagsmatcherne, hvor forældre 
og søskende inviteres til at spise med 
efter matchen.

Om vinteren har vi udover vintertræ-
ningen også en målsætning om at mødes 

regelmæssigt, blandt andet med ”Quiz og 
pizza aftener” om torsdagen. Desuden 
har vi om vinteren haft et godt koncept 
med ”golf og varm kakao”. 

Imponerende  
turneringsresultater
Der er også aktiviteter uden for Hillerød 
Golf klub. Vi har i 2020 haft rekord-
mange af vores juniorer ude at spille 
på andre baner via mini tour, girls only 
tour, holdturnering og diverse træf.  Det 
betyder rigtig meget for deres udvikling 
og socialt. Der er blevet opnået rigtig 
mange fine resultater i 2020 sæsonen.

Vi kan blandt andet kalde os Dan-
marksmestre i U16 B-rækken i Junior-
holdturneringen (Esther, Ida-Sofie, 
Claudia, Noam). I den landsdækkende 
turnering for piger, Girls Only tour, 
havde vi rækkevindere i 2 af de 4 af-
delinger (Ida-Sofie i Kalø og Claudia på 
hjemmebanen i Hillerød), I D-tour havde 
vi både en vinder og runner-up i flere af 
afdelingerne (Valdemar vandt i Simons, 
Claudia og Esther blev nr to i henholds-
vis CGC og Simons).

DGU’s Vintertour deltager vi også 
i, senest i december, hvor 93 juniorer 
dystede i Smørum, og hvor Victor løb 
med 2. pladsen. I øvrigt deltog vi med 



HILLERØD GOLF KLUB 29

16 juniorer og var dermed den klub med 
flest spillere repræsenteret.

På divisions- og  
landshold
Vi har som altid haft mange af vores 
bedste junior- og ynglingespillere med 
på vores 5 divisionshold, hvor det i år 
blev til en sølvmedalje til damerne og op-
rykning til elitedivisionen for herrerne. 
Det betyder, at vi både har et herre- og 
et damehold i den bedste divisionsrække 
i Danmark, hvilket er noget kun få klub-
ber har opnået gennem tiderne. 

Vi har gennem de sidste mange år 
haft mange af vores talenter gennem 
landsholdet, og året sluttede med, at vi 
fik endnu en af vores spillere på ung-
domslandsholdet, da Viola sluttede som 
nr. 8 på den danske juniorrangliste og 
som den bedste i hendes årgang.

På en flot 11. plads på juniorrangli-
sten kom Sarah, som også havde mange 
flotte resultater, gennem sæson 2020. 
Sarah kunne slutte sin sæson 2020 af 
med at skrive under på en collegekon-
trakt med Washington State.

Vi har et stort fokus på at kunne 
tilbyde alle juniorer muligheden for at 
spille turneringer på andre baner, hvad 
enten det er individuelt eller som hold. 
Vi tror det er med til at udvikle vores 
juniorer at komme ud blandt andre 
jævnaldrende, at spille andre baner og 
repræsentere Hillerød Golf Klub udadtil.  

Digital kommunikation
På det digitale plan har vi i år lanceret 
vores nye hjemmeside hgkjunior.dk. 
Den bliver løbende opdateret med rele-
vante informationer og blogindlæg. Tjek 
også vores Instagram-profil @hgkjunior 
samt vores Facebook side “Hillerød Golf-
klub Juniorafdeling”. Disse platforme 
danner tilsammen vores ansigt udadtil.

Holdsport er stadig vores primære 
kommunikationsform til juniorerne på 
det daglige plan. Det fungerer rigtig godt, 
og der er ingen tvivl om den systematise-
rede kommunikation med alle juniorer 
i klubben er en fordel for alle og er med 
til at bidrage til at holde aktivitetsni-
veauet højt. 

COVID-19 har selvfølgelig haft en 
indvirkning på vores aktiviteter. Selv-
om vi har kunnet gennemføre alle vores 
sommeraktiviteter stort set uændret - på 
nær forårscampen - har vores vinter-
aktiviteter selvsagt ikke kunnet holde 
kadencen fra tidligere år. 

Store forventninger  
til sæson 2021
Vi håber at 2021 igen kan blive et ”nor-
malt” år for vores juniorer og for golfen 
som helhed.

Vi vil fortsætte med at skabe de bed-
ste rammer for vores juniorer. Vi har en 
ambition om at være Danmarks bedste 
golfklub for juniorer, uanset om man lige 

er startet til golf eller er elitespiller. Vi 
vil fortsat arbejde på at gøre golf til en 
sport, som juniorerne dyrker hele året 
og gøre klubben til et sted, hvor de helst 
vil hen, når skolen er slut.

En stor tak til alle de frivillige, der 
hjælper os med at realisere alle vores 
aktiviteter. Også en stor tak til besty-
relsen for at bakke os op i alle vores 
bestræbelser på at give juniorerne de 
bedste vilkår.
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UDVALGSGUIDEN:

Handicapudvalgets mange opgaver 

Handicapudvalget i Hillerød Golf Klub 
består af 4 medlemmer (Helle Knudsen, 
Anette Prindahl, Erik Larsen og Kurt 
Bjernemose) og Lars Broch Christensen 
som bestyrelsesrepræsentant.

Udvalget har fast vagtordning, såle-
des at der altid er et af medlemmerne, 
som kan kontaktes, når der bliver brug 
for det. Udvalget står altid til rådighed, 
når der ønskes råd eller vejledning i 
henseende til golfhandicaps.

Handicapudvalgets kontaktoplys-
ninger finder du i Medlemsguiden eller 
på klubbens hjemmeside. Udvalgets 
opgaver har ændret sig en del inden 
for de senere år og ret meget i 2021, 
hvor vi skifter handicapsystem fra EGA 

systemet til det verdensomspændende 
WHS-system.

Udvalgets opgaver  
og ansvar
En af de store kvaliteter ved golfsporten 
er handicapsystemet, der gør, at man 
med et retvisende handicap kan spille 
fair matcher. I Handicapreglernes regel 
7.1 er vores arbejde - opgaver og ansvar 
- beskrevet, og princippet for reglen er 
følgende:

”Handicapkomitéen har en central 
rolle for succesfuld administration af 
en spillers Handicap og er udstyret 
med værktøjer til at gribe ind, når det 

beregnede Handicap ikke længere gi-
ver et retvisende billede af spillerens 
demonstrerede spillestyrke.

Brugt på den rigtige måde er disse 
værktøjer designet til at sikre, at spil-
lere behandles fair og ensartet fra golf-
klub til golfklub.”

Golfbox og selvregistrering 
har skabt ændringer  
i arbejdet
Tidligere varetog handicapudvalget alle 
registreringer af spillernes scores ud fra 
scorekort indleveret i postkasserne. Med 
overgangen til Golfbox og åbning for 
selvregistrering har udvalgets arbejde 
ændret sig markant. 

Efter lidt begynderproblemer forlø-
ber selvregistrering nu ret problemfrit. 

Der har været noget arbejde med 
at rette fejl i forbindelse med selvregi-
strering af scorekort. Vi har haft flere 
tilfælde, hvor spillerens Stableford-point 
er blevet blandet med slag, så det har 
resulteret i forkert registrering. Det er 
imidlertid manglende markørgodken-
delse, som følge af en lidet brugervenlig 
skærmdialog i Golfbox, der står for langt 
de fleste fejl. Ved selvregistrering sørger 
Golfbox for, at alle de nødvendige data 
på scorekortet om bane og om spilleren 
er udfyldt, og det er netop mangler her, 
der var og er den store kilde til fejl og 
manglende godkendelse af scorekort lagt 
i postkasserne til registrering.
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UDVALGSGUIDEN:

Handicapudvalgets mange opgaver 

Sikring af et retvisende  
handicap
Det nye handicapsystem stiller i princip-
pet krav til, at handicapudvalget tilsik-
rer, at spillerne har et retvisende han-
dicap. Et retvisende handicap opnås jo 
bedst, når en spiller registrerer alle sine 
tællende scores rettidigt, samt at spille-
ren spiller flest mulige tællende runder. 
Handicapudvalget har meget ringe mu-
lighed for at sikre, at tællende scores 
bliver registreret, og er her afhængig af, 
at spillerne efterlever handicapreglerne.

Ligeledes holder handicapudvalget et 
øje på nye medlemmers udvikling i spil-
lerens handicap i den udstrækning, vi 
får oplysning om dette nye medlemskab.

Handicapudvalget udfører 
årlig handicaprevision
I EGA systemet er der en årlig handi-
caprevision, der behandler de fleste 
af skævhederne i spillehandicap. I det 
nye WHS-system er handicaprevision 
ikke så fast styret, men det anbefales 
dog, at der foretages en årlig revision. 
Handicaprevisionen i det nye system 
kan udføres på ethvert tidspunkt og kan 
udføres efter ønske fra spilleren eller fra 
en anden spiller. En spiller kan således 
bede om at få udført en handicaprevisi-
on på en anden spiller, og spillerne kan 
således medvirke til, at antal fejlvisende 
handicaps nedbringes.

Handicaprevisionen skal udføres efter 
de angivelser, der er i Handicapreglernes 
appendix D. Om der som tidligere gives 
støtte til dette fra Golfbox vides p.t. ikke, 
men det håber vi.

Der er dog en stor gruppe spillere, 
der aldrig eller sjældent spiller matcher - 
eller tællende runder for den sags skyld. 
Spillere som bruger golfen til at få en god 
gang sund motion i flotte naturomgivel-
ser, og for den gruppe spillere er betyd-
ningen af et korrekt handicap mindre.

Råder og vejleder  
i handicapspørgsmål
Endelig har handicapudvalget forskellige 
værktøjer til at hjælpe med efterlevel-

sen af handicapreglerne. En spiller kan 
idømmes strafscores, men kan også få 
fjernet sit handicap for en periode. Det 
er heldigvis yderst sjældent, at disse 
værktøjer (tilsvarende fandtes i EGA 
systemet) tages i brug.

En sidste opgave og nok den, vi sy-
nes bedst om, er at rådgive og vejlede 
medlemmerne i handicapspørgsmål. 
Og endelig udgiver Dansk Golf Union 
en mængde oplysende materiale om 
handicapsystemet på siden: 
https://www.danskgolfunion.dk/
manualer/handicapsystemet/2021,
herunder selve handicapreglerne. 

Vi opfordrer til at bruge denne side og 
det glimrende materiale.

Af Kurt Bjernemose
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TURNERINGER:

Klubturneringer – en del af det sociale og sportslige fællesskab

At spille golf er både en sportslig og en 
social aktivitet. Begge sider af dette en-
gagement kan blive tilfredsstillet ved at 
deltage i klubbens turneringer. Ud over 
at få tilfredsstillet dine sportslige ambi-
tioner, så har du også mulighed for at 
indtræde i et klubfællesskab, hvor du 
får lejlighed til at møde andre og måske 
nye medlemmer. Et bekendtskab, der 
kan føre til yderligere samvær omkring 
sporten og styrke dine sociale relationer. 
Det er derfor heldigt, at vi har diverse 
udvalg, der igen har barslet med en ny 
turneringsplan – denne gang for 2021.

Selv om der i ganske få tilfælde stilles 
krav til deltagernes handicap, så henven-
der turneringerne sig til langt de fleste 
af klubbens medlemmer. Så tag derfor 
udfordringen op og tilmeld dig en eller 
flere af turneringerne 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 3 rækker. Der 
spilles Stableford, og der er frit valg af 
tee-sted. 

Alle med et handicap på max. 54 kan 
deltage, og der vil være løbende start fra 
kl. 8.00.

Turneringen gennemføres lørdag 
den 24. april 2021.

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 15. 
maj til 18. 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 15. 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 opstartsturnering, udelukker 
dette dog ikke, at man alligevel kan del-
tage i den videre turnering.

Turneringen afsluttes den 18. sep
tember med en kombineret afslutnings- 
og finaleturnering, hvor de to bedst pla-
cerede hold i hver pulje deltager i selve 
turneringen, mens alle hold deltager i 
en afslutningsfest om aftenen. Her bliver 
”Årets ægtepar” kåret.

Juniorfondens Sommerpokal
Denne turnering er én af tre traditions-
rige turneringer, som Juniorfonden invi-
terer til. Som i de to andre turneringer 
er også Sommerpokalen en turnering, 
der henvender sig til alle spillere med 
et hcp. max. 72. Der spilles Stableford 
med løbende start i 3 lige store rækker. 
Der er frit valg af Teested. Spilleren med 
den laveste bruttoscore får overrakt 
Sommerpokalen.

Turneringen afvikles søndag den 
16. maj 2021 

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 120. Der spilles i 
to rækker og spilleformen er Stableford. 
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TURNERINGER:

Klubturneringer – en del af det sociale og sportslige fællesskab

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

Turneringen afvikles søndag den 
23. maj 2021.

HGK’s fødselsdagsturnering
I forbindelse med Hillerød Golf Klubs 55 
års fødselsdag afvikles denne traditions-
rige turnering med ikke mindre end 120 
spillere til start. Deltagelse i turneringen 
forudsætter dog et handicap på max. 54. 
Turneringen er med gunstart kl. 9.00 
og med Stableford som spilleform. Også 
her gives der mulighed for frit valg af 
tee-sted. Turneringen er sponseret af 
Nykredit.

Turneringen spilles søndag den  
27. juni 2021.

Af Bjarke Schmidt

HGK-UGEN (uge 31)
Boobs’n Balls
Tirsdagsdamerne og Onsdagsherrerne 
har forenet Pink Cup og ”Slå et slag for 
kuglerne” i en fælles match, Boobs’n 
Balls, der støtter Kræftens Bekæmpelse. 
Turneringen foregår med løbende start 
fra kl. 8.00. Der spilles Stableford. Der 
er en handicapbegrænsning på max. 
48, men der er plads til 120 spillere. 
Turneringen er tællende til Ræs2HGK.

Turneringen afvikles tirsdag den  
3. august 2021.

Proshop/restaurant- 
turnering
Restaurant Nysøgaard og PRO-shoppen 
har igennem årene været sponsor for 
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. 
48 kan deltage. Turneringen spilles 
som Stableford med løbende start fra 
kl. 8.00. Turneringen er tællende til 
Ræs2HGK.

Turneringen spilles onsdag den  
4. august 2021.

Carlsberg Invitations- 
turnering
Turneringen er en partner-turnering, 
hvor en Hillerød-golfspiller kan invi-
tere en medspiller fra en anden klub 
som partner. Alternativt kan 2 Hille-
rød-spillere 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 44 (rød tee) og alle herrer 
fra 52 (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. Der er løbende start. 
Herudover er der krav om et hcp. på 
max. 48. Parret tilmelder sig samlet. 
Turneringen er tællende til Ræs2HGK.

Turneringen afvikles torsdag den  
5. august 2021.

Texas Scramble
Turneringen er en holdturnering. Læs 
nærmere om spillereglerne for Texas 
Scramble på side 21. Der spilles Sta-
bleford og alle med et handicap mindre 
end 48 kan deltage. Der er plads til 120 
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deltagere og turneringen er tællende 
til Ræs2HGK.

Turneringen gennemføres fredag 
den 6. august 2021.

Ræs2HGK
Der er tale om en Orders of merit tur-
nering og samtidig en turnering, der 
afslutter HGK-ugen. Igennem ugen 
har spillerne optjent placeringspoint 
– mellem 25 og 50 point - i forbindelse 
med deltagelse i de tællende turne-
ringer. På afslutningsdagen optjenes 
dobbelte placeringspoint og vinder er 
den spiller, der sammenlagt for hele 
ugen har opnået flest point. Der er 
løbende start fra kl. 8.00 og med plads 
til 120 spillere. 

Turneringen afholdes lørdag den  
7. august 2021.

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 ind-
lagt en handicapbegrænsning, idet del-
tagelse forudsætter et handicap på max. 
36. Der spilles med gunstart kl. 9.00.

Turneringen gennemføres søndag 
den 15. august 2021.

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. 9.00.

Turneringen afvikles torsdag den 
12. august 2021.

Juniorfondens  
Puttemesterskab
Denne turnering er unik og henvender 
sig til alle – og altså ikke kun juniorer. 
Der er tale om en turnering, der som 
udgangspunkt handler om at putte over 
18 huller, og som foregår på klubbens 
store putting-green. Der gennemføres 
dels en individuel turnering, der ikke 
kræver forudgående tilmelding, men blot 
fremmøde på dagen, og dels en bestball-
turnering for 2-personers hold, hvilket 
forudsætter forudgående tilmelding på 
Golfbox. Turneringen gennemføres lø-
bende i tidsrummet 9.00 – 17.00.

Turneringen gennemføres lørdag 
den 21. august 2021.
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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
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Vin og spiritus til enhver lejlighed

Altid gratis smagsprøver

Byens største vinhandler

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

Frejasvej 32, 3400 Hillerød
Tlf: 61426112
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