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Golf i Florida!
Spil 7 skønne baner
uden greenfee...

Fly, bil,
ophold og golf
pr. person fra

7.495

•
•
•
•
•
•

Du bor på banen i skøn
golfvilla med egen pool
3-4 soveværelser
2-4 badeværelser
Spil 365 dage om året
Der er daglig afgang
og længden er op til dig
Perfekt til gode
golfoplevelser sammen
med familie og venner
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Mere info på lubker.com
www.mangaard-travel.dk • 86 75 48 40

Odense . Herlev . Greve . Aalborg . Aarhus . Kolding . www.progolf.dk

VINTER/FORÅR 2016
NYD VARMEN I SYDSPANIEN

El Rompido - The Hotel

Iberostar Royal Andalus

Islantilla Golf Resort

Elba Costa Ballena

Resortet er “kongen” i El Rompido området med nærliggende ﬁskerlandsby
og to fremragende golfbaner - El
Rompido North og El Rompido South.

Et flot resort i byen Novo Sancti Petri
direkte på stranden og med adgang
til to fantastiske 18 hullers golfbaner,
der ligger ved siden af resortet.

Et rigtigt hyggeligt resort, hvor alt er
inden for gå-afstand. Her kan man opholde sig hele ugen med halvpension
og 5 dages fri golf.

Flot resort ved stranden ud til Atlanterhavet. Golf spilles på Costa Ballena
Ocean GC.

• Flyrejsen til Sevilla med golfbag
• 7 nætters ophold i dobbeltværelse
• SEMI ALL INCLUSIVE
• 5 runder golf på El Rompido
• Bus mellem lufthavn og resort

• Flyrejsen til Sevilla med golfbag
• 7 nætters ophold i dobbeltværelse
• SEMI ALL INCLUSIVE
• 5 runder golf på Novo Sancti Petri
• Bus mellem lufthavn og resort

• Flyrejsen til Sevilla med golfbag
• 7 nætters ophold i dobbeltværelse
• HALVPENSION
• 5 dages FRI GOLF på Islantilla
• Bus mellem lufthavn og resort

•
•
•
•
•
•

Pris per person fra DKK 7.495

Pris per person fra DKK 7.795

Pris per person fra DKK 6.895

Pris per person fra DKK 6.695

Bestil nu pris fra DKK

Bestil nu pris fra DKK

Bestil nu pris fra DKK

Bestil nu pris fra DKK

Costa de la Luz

7.295

Cadiz

7.595

6.695

Flyrejsen til Sevilla med golfbag
7 nætters ophold i dobbeltværelse
HALVPENSION
Frit internet og 3 x adgang til spa
5 runder golf med trolley
Bus mellem lufthavn og resort

Costa de la Luz

BOOK NU PÅ 86 11 49 55 ELLER SE FLERE AKTUELLE TILBUD PÅ

WWW.GREEN2GREEN.DK
STUDSGADE 5 • DK-8000 AARHUS C • TEL: 86 11 49 55 • INFO@GREEN2GREEN.DK

Cadiz

6.495

Costa de
la Luz

PORTUGAL

SPANIEN

Isla Canela El Rompido
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HUELVA
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Hotel Isla Canela Golf

Hipotels Barrosa Park

Barcelo Montecastillo

Barcelo Costa Ballena

Dette dejlige hotel ligger tæt ved
grænsen mellem Spanien og Portugal. Hotellet er også klubhus for Isla
Canela Golf!

Dette charmerende hotel ligger særdeles tæt ved stranden. Ophold er
med fri golf på La Estancia og Sancti
Petri Hills.

Spændende 5 stjernet resort meget
tæt på byen Jerez. Golf på Jack Nicklaus golfbanen, lige ved døren!

Dejligt resort ud til Atlanterhavet og
spil på Costa Ballena Ocean Golf Club
designet af Maria Olazabal.

• Flyrejsen til Sevilla med golfbag
• 7 nætters ophold i dobbeltværelse
• HALVPENSION
• 7 dages FRI GOLF med trolley
• Bus mellem lufthavn og resort

• Flyrejsen til Sevilla med golfbag
• 7 nætters ophold i dobbeltværelse
• HALVPENSION
• 7 dages FRI GOLF PÅ 2 GOLFBANER
• Bus mellem lufthavn og resort

• Flyrejsen til Sevilla med golfbag
• 7 nætters ophold i dobbeltværelse
• Frit internet
• Morgenmad
• 7 dages FRI GOLF
• Bus mellem lufthavn og resort

• Flyrejsen til Sevilla med golfbag
• 7 nætters ophold i dobbeltværelse
• HALVPENSION
• Adgangsbillet spa og frit internet
• 5 dages FRI GOLF med trolley og bolde
• Bus mellem lufthavn og resort

Pris per person fra DKK 6.595

Pris per person fra DKK 5.995

Pris per person fra DKK 6.695

Pris per person fra DKK 7.195

Bestil nu pris fra DKK

Bestil nu pris fra DKK

Bestil nu pris fra DKK

Bestil nu pris fra DKK

Costa de la Luz

6.395

Cadiz

5.795

6.495

Cadiz

BOOK NU PÅ 86 11 49 55 ELLER SE FLERE AKTUELLE TILBUD PÅ

WWW.GREEN2GREEN.DK
STUDSGADE 5 • DK-8000 AARHUS C • TEL: 86 11 49 55 • INFO@GREEN2GREEN.DK

Cadiz

6.995
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FÅ MAKSIMALT CARRY PÅ DINE DRIVES

ske artikel vil jeg ved
hjælp af en af Trackman´s
data tabellen gennemgå,
hvordan du kan optimere carry
længden på dine drives, således at du kan lære at flyve din
bold så langt i luften, som din
svinghastighed nu engang tillader dig. Herved har du muligheden for, at flyve over lidt
flere forhindringer på golfbanen, og have kortere slag igen.
Ved at lave nogle enkelte korrektioner i din opstilling og
boldplacering vil mange ofte
kunne lære, at flyve bolden
mellem 15 – 30 meter længere
i luften, carry, uden du behøver svinge driveren hurtigere.
Inden vi tager et kig på ne-

S 70

Carry (yards): Antal yards bolden flyver i luften før den rammer jorden (1 yards = 0,914 m).

Club Speed (MPH): Køllehovedets hastighed ved boldtraf
(impact) her målt i miles per
hour (gang MPH med 1,609 så
fås i Km/h og gang MPH med
0,447 så fås i m/s).

Total (yards): Antal yards bolden tilbagelægger i en lige linje
fra udgangspunktet til den ligger stiller.

Attack Angle (deg): Angrebsvinklen er den vinkel køllehovedets hastigheds vektor danner med vandret (se billedet).
Negativ attack angle betyder
driveren bevæger sig nedad i
forhold til vandret og positiv
betyder driveren bevæger sig
opad i forhold til vandret.
Ball speed (MPH): Er boldens
udgangshastighed her målt i
miles per hour (MPH).
(Vertical) Launch angle (deg):
Vinklen i grader bolden starter i forhold til vandret /horisontalt (se billedet).

Dynamisk loft (deg): Antal
grader der er på din driver målt
i forhold til lodret (0 grader),
når du rammer bolden.
Hvis vi nu betragter tallene
i tabellen, så vil du ret hurtigt
bemærke, at jo mere du kan få
din attack angle / angrebsvinkel i plus (her +5) og spinnet
ned på din bold, jo længere vil
du kunne flyve bolden i luften
/carry. Typisk svinger en god
gennemsnits klubgolferne med
en svinghastighed på 75 mph
til 95 mph (se grafen):
Kigger vi i tabellen ved en
svinghastighed på 75 MPH –

HANDICAP VS DRIVER SVINGHASTIGHED
110

Club
speed
(mph)

Attack
angle
(deg)

Ball
speed
(mph)

Launch
angle
(deg)

Spin
rate
(rpm)

Carry
(yards)

Total
(yards)

Dynamic
loft
(deg)

Club
speed
(mph)

75

-5
0

107
109

11.8
13.0

3214
2506

140
147

182
195

14.9
15.3

100

5
-5
0
5

111
115
117
118

15.3
10.1
12.1
14.8

1976
3078
2494
2005

156
154
163
174

206
188
199
209

17.1
12.8
14.3
16.5

-5
0
5
-5

123
125
126
131

9.3
11.7
14.0
8.5

3110
2568
1964
3122

169
180
189
185

215
228
241
231

11.9
13.8
15.6
11.0

0
5
-5
0

132
134
138
140

10.8
13.8
7.9
10.5

2517
2021
3144
2565

196
207
201
213

245
259
247
262

12.8
15.3
10.2
12.3

5

141

13.0

1948

223

276

14.4

105

80

100
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95

85

90
+5

+3

+1

1

3

5

7

9

11

13

15

HCP

90

95 MPH kan du se, at du kan
lære at flyve bolden mellem 16
– 21 yards længere i luften og
op til næsten 29 yards længere
i totalt længde (ved 95 mph)
ved at ændre en attack angle
fra -5 op til +5. Det skal dog
tilføjes, at det er en ret massiv
ændring (10 grader), men kan
lade sig gøre og det er lettere
end at øge din svinghastighed
tilsvarende for at give samme
længde forøgelse.
Bemærk faktum: At, hvis du
slår 5 grader op på bolden og

gerne vil have en svingbane
som er ”nul”/neutral ind gennem bolden, skal du slå 5 grader indefra (går i forholdet 1:1),
hvorimod slår du 5 grader ned
på bolden (-5) vil du skulle slå
2,5 grader til venstre ind gennem bolden (-2,5 på Trackman)
for at få en svingbane der nul/
neutral ind gennem bolden (går
i forholdet 2:1).
Nu forholder det sig således,
at langt de fleste klubgolfere
slår temmelig meget ned på
bolden med deres driver (- 5 til

DANSK BANE:

GILLELEJE

GOLFJUL
95

-10 grader for dem som kommer udefra) med det resultat,
at de mister rigtig meget carry
længde. Da det kan være svært,
at øge sin svinghastighed væsentligt uden en massiv træningsindsats med både styrke-,
smidigheds- og hurtighedstræ-

S 30

ning, er det oplagt i stedet, at
forsøge, at ændre på sin attack
angle.
På næste side viser jeg en
række forslag til, hvordan du
kan lære at slå mere op på din
bold (positiv attack angle) og
hermed optimere carry læng-

105

110

115

120

DANSK BANE:................................... 44
Attack
angle
(deg)

Ball
speed
(mph)

Launch
angle
(deg)

Spin
rate
(rpm)

Carry
(yards)

Total
(yards)

Dynamic
loft
(deg)

-5
0

146
148

7.2
10.0

3118
2570

216
230

262
278

9.3
11.7

5
-5
0
5

149
154
156
157

12.4
6.4
9.1
11.7

1887
3071
2461
1810

239
231
243
254

293
278
294
309

13.7
8.4
10.7
12.9

-5
0
5
-5

162
163
165
170

5.6
8.7
11.1
5.3

3005
2471
1716
3030

245
260
268
261

293
310
326
307

7.5
10.2
12.2
7.1

0
5
-5
0

171
172
178
179

8.0
10.7
4.5
7.7

2396
1681
2929
2382

274
285
273
290

325
342
322
340

9.5
11.7
6.2
9.0

5

180

10.3

1636

300

358

11.3
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gativ attack angle) eller du fø- du skal føle det for at få arbej-

den på dine drives, hvis du falder ind under denne gruppe
der slår meget ned på bolden.
Et billede du kan bruge til
at relatere til mht. om din attack angle er negativ eller positiv er, om du føler du står og
slår et slag ned af bakke (ne-

ler du står og slår op af bakke

det din attack angle fra - mod

(positiv attak angle). Så ved at + og dermed længere carry.
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gøre alt du kan, opstillingsmæssigt og boldplaceringsmæs-
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Spin rate (rpm): Antal rotationer (backspin) bolden foretager per minut.
SVINGHASTIGHED (MPH)

REGLER

denstående ”Driver Fitting
Chart” fra Trackman vil en kort
gennemgang af definitioner på
de væsentligste parametre være
passende:

Knud Storgaard
tager dig her med
gennem nogle
Trackman data og
forklarer hvad man
kan bruge tallene til
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Golfrejser
- spil golf uden vanter
Tag på golfrejse til varmen til vinter

Spil vintergolf i varme Dubai – 6 dage
Flyv med verdens største passagerﬂy,
Airbus 380, til pulserende Dubai og spil
4 runder golf.
Bo på det 5-stjernede Crowne Plaza Dubai
Festival City og spil på deres Robert Trent
Jones II-bane Al Badia. Turen er lavet i
samarbejde med Skjoldenæsholm Golf
Center.
Inklusive: Fly t/r (med Airbus 380), hotel m/
morgenmad, transport af golfbag, transport
til/fra lufthavn og 4 runder golf.
Afrejse: 9. januar 2016
Pris fra kr.

9.490,-

Golf i Cambodia og Thailand

Kom i gang med golf i Spanien

Magisk golfcruise i Middelhavet

17 dage. Match- og træningstur til eksotiske
Cambodia og skønne Thailand med professionel
turneringsspiller Knud Storgaard og Proﬁl Rejser.

8 dage. Proﬁl Rejser laver i samarbejde med
Skjoldenæsholm Golf Center og Davies Golf en unik
golfrejse for nybegyndere til Alicante i Spanien.

Inklusive: Fly, hotel, transport af golfbag, transport
til/fra lufthavn, rejse- og matchleder, golfturnering og
-undervisning, 7 runder golf og galla-nytårsmiddag.

Inklusive: Fly, hotel, transport af golfbag, transport til/fra
lufthavn, træning ved René Neumann fra Davies Golf, fri
golf, morgenmad, middage u. drikkevarer m.m.

12 dage. Tag med på en alsidig golfrejse ombord på
krydstogtskibet Costa Magica til: Marseille (Frankrig) Tanger - Casablanca (Marokko) - Lissabon (Portugal) Cadiz - Valencia (Spanien) - Savona (Italien).

Afrejse: 23. februar 2016

Afrejse: 20. februar 2016

Pris fra kr.

22.990,-

Pris fra kr.

8.990,-

Inklusive: Fly, krydstogt med alle måltider ombord
samt golfrunder på de forskellige destinationer.
Afrejse: 20. april 2016

Pris fra kr.

10.990,-

www.proﬁlrejser.dk/golfrejser · 77 33 56 20 · golf@proﬁlrejser.dk
Proﬁl Rejser · Rosenørns Allé 29, 1. sal · 1970 Frederiksberg C · Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2356
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SIDEN SIDST

SKOVBO
GOLFKLUB
HAR SUCCES
MED ENKEL
GREENFEE

HIMMERLAND
HÆVER
PRÆMIESUMMEN
I 2015 var præmiesummen i Made In Denmark ca. 11.1 mill. kr., men
det er ikke et niveau som tiltrækker de store navn. Derfor er det tanken at præmiesummen i 2016 øges med 2 mill. kr.

SØREN HANSEN
MISSER
EUROPATOUREN
Efter at have spillet 400 turneringer på
European Tour, så mistede 41-årige
Søren Hansen sin plads på touren, da
han missede cuttet på Q-school. Søren har vundet to titler på European
Tour, senest i 2007, og har i sin karriere indspillet over 9 mill. Euros.

I Skovbo Golfklub har man
afskaffet greenfee-rabatter og
med succes. En
lavere og ensartet greenfee
har erstattet rabatordningen,
og klubben har
således i 2015
øget sine greenfee-indtægter,
og samtidig har
sekretariatet
skulle bruge væsentlig mindre
tid på at orientere greenfeegæsterne om de
mange prismuligheder.

SENSATIONSSEJR
TIL KNOX
Turneringen WGC - HSBC Champions udviklede
sig til et rent eventyr for Russell Knox. Den 30-årige
skotte var kommet med i turneringen via reservelisten, men man kan roligt sige at han greb chancen og med overbevisende spil vandt han sin første titel på touren. Knox lagde de mange
verdensklassespillere bag sig og tog en sensationel
sejr, og sikrede sig således fast deltagelse på touren.

DET VAR
TÆT PÅ
FOR LUCAS

ENDELIG EN
SEJR TIL G-MAC
Der skulle gå to og et halvt
år før Graeme McDowell igen
kunne løfte et sejrstrofæ. Efter omspil med Russell Knox
og Jason Bohn vandt nordireren OHL Classic at Mayakoba. Dermed sluttede sejrstørken for 36-årige McDowell,
som vandt sin Det var G-Macs
16 turneringssejr i karrieren,
som også indeholder en Major-sejr ved US Open i 2010.

FANTASTISKE TILBUD
PÅ GOLFREJSER
FRA KR.

1.561,-

KRONE
GOLF
TOURS
HÆDRET
Krone Golf Tours er netop
blevet kåret til ”Denmark’s
Best Outbound Golf Tour
Operator” af World Golf
Awards til en ceremoni på
Algarvekysten i Portugal.
Kåringerne til World
Golf Awards bliver uddelt
på baggrund af stemmer
fra kunder, leverandører
og samarbejdspartnere.
Til at modtage prisen
var Ketty Clausen fra Krone
Golf Tours

Helt frem til sidste rundes 18.
hul var Lucas Bjerregaard med
i toppen under kæmpeturneringen BMW Masters. Lucas er et
af de lysende kæmpetalenter på
golfhimlen og hans spil på det
seneste og ikke mindst i denne
turnering, hvor mange af verdens bedste spillere deltog, viste
at det ikke kan vare længe før
han tager sin første titel. Havde
Lucas lavet birdie på det 18. hul
var han kommet med i omspillet,
nu måtte han tage til takke med
en 3. plads og en præmiecheck
på over 2,2 mill. kr.

KRONE GOLF TOURS

NYTÅRSREJSE





TIL LISSABON - MED DANSK MATCHLEDER

Skyd det nye år ind med golf !
Kom godt ind i det nye år med udsigt til Atlanterhavet og med golf på nogle af Portugals bedste golfbaner. Vi bor på det femstjernede Senhora da Guia hotel, som ligger på ”Strandvejen” ved eksklusive
Cascais. Vi spiller i løbet af ugen fire runder golf på områdets absolut bedste golfbaner, nemlig Penha
Longa Atlantico, Oitavos & Praia d’El Rey.
På turen vil den danske matchleder stå for det praktiske, og sikre at det bliver en vellykket og hyggelig
tur med godt humør og livsnydelse i højsædet.
Nytårsrejsen indeholder: Fly København – Lissabon t/r • Transport af golfbag og kuffert • Billeje • 7 nætter
i delt dobbeltværelse • Morgenmad • Nytårsmiddag & afskedsmiddag • 4 greenfees (2 x Penha Longa, Oitavos og
Praia del Rey) • Matchleder og præmier

Pris per person kr.

9.495,-

Tillæg enkeltværelse, kr. 2.600,-. Tillæg havudsigt, kr. 2.000,- per værelse


Få mere information om turen og bestil på www.kronegolftours.dk
eller kontakt os på telefon 33 14 18 88
Like us på Facebook
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SUPER SØNDAG

DANSK SUPERSØNDAG I ASIEN
Fem danskere kæmpede for at vinde i Asien i en nervepirrende golfnat

Af: Svend Novrup Foto: Getty Images

N

til d.
25. oktober glemmer vi aldrig. Det
vilde håb var tre
danske sejre i Asien i det årle
morgengry. Vækkeuret var sat
til kl. 4.45, og taknemligheden
var stor over, at vi denne nat
gik tilbage til vintertid.
European Tour (ET) fra Hong
Kong skulle nydes på Viasat,
og såvel Challenge Tour (CT)
fra Foshan i Kina som Ladies
European Tour (LET) fra Indien følges med jævnlige opdateringer. Alle steder kunne give
dansk sejr.
atten

ET – Lucas Bjerregaard
Klokken 5 gik det løs fra Hong
Kong, hvor Lucas Bjerregaard
i Hong Kong Open delte føringen med Justin Rose, efter at
de havde sat konkurrenterne
til vægs på moving day. Især
frederikshavnerens putter var
brandvarm, og han var på vej
ind i top-60, som kommer med
i Race to Dubai-finalen på, hvor
han få uger tidligere kæmpede
for at bevare sit ET-kort!
Forholdene er sværere end
de første tre dage, og bag de
førende kommer ingen faretruende nær. Dagen udvikler sig
præcis som den duel, vi drømte
om.
På første hul slår Lucas med
et jern 54 m kortere end Rose,
der imidlertid havner i sej rough
og må slås for par. På hul 2
par-3 må Lucas forære Rose
puttelinjen, og englænderen
får birdie. På hul 3 par-4 ryger
Lucas langt i højre over en køresti i andet slag, men slår til
3 meter fra pinden. Denne gang
må Rose forære ham puttelinjen, og han får birdie.
På hul 4 par-4 får Lucas birdie med et guddommeligt 5
meter-putt, mens den engelske
bold slikker hulkanten uden
at droppe. Dansk føring i -17
foran verdens nr. 7 -16. På 5
slår Lucas over green, og publikum udstøder et unisont suk,
men fra et tricky leje får han
alligevel sin par, som Rose gør,
og det gentager sig på 6 i vildt
fascinerende klassegolf.
Begge er tæt på birdie på 7,
på 8 brænder Lucas ukarakteristisk et parputt fra knap 1
m, men på 9 kommer han stærkt
tilbage med birdie, mens Rose
misser et kort parputt. Før
bag-9 fører Lucas med to slag.
Rose får birdie på 10, hvor
Lucas misser sit birdieputt

Skrift: Balmoral

Gys nr.

JB Hansen kæmper sejt. Efter 14 ligger han samlet lige
med Winther, men der er heldigvis fire huller endnu, de tre
giver birdies, og han bliver delt
treer i -12, mens spanieren
Astudillo vinder i -15.
Før sæsonfinalen ligger Søgaard nr. 16, JB Hansen nr. 17
og Winther nr. 18 og skal helst
krybe ind i top-15. Søgaard
mangler bare 92€, Winther
6020 €.
Det bliver nervepirrende.

1

LET – Emily vinder!
Scorene opdateres rædsomt
sløvt fra LET i Hero Indian
Open, hvor Smørums Emily
Pedersen er alene under par
før slutrunden i bold med Becky
Morgan, Wales, par og Malene
Rose og Bjerregaard siger
tak for spillet efter to dages fascinerende duel.

Gys nr.

hårfint, og da nordjyden driver i skoven på 11, koster det
en bogey. På hul 12 par-3 leverer Lucas et nyt flot birdieputt,
og på 13 brillerer begge med
birdies trods elendige udslag.
På 14 falder afgørelsen. Lucas slår i skoven og tager en
dristig chance, der går galt, da
hans bold rammer et træ. Yderligere misser han sit bogeyputt,
så Rose pludselig fører og har
et momentum, han ikke afgiver. Han kommer 2 foran på
16, har på 18. green to putts
for sejr fra under 3 meter og
vinder i -17 foran Bjerregaard
-16 og Matthew Fitzpatrick 13.
I sejrsinterviewet overøser
Rose frederikshavneren med
roser. Han har været lige så
inspireret af at gå to dage i
bold med ham, som Bjerregaard har været det af Rose.
De løfter, Bjerregaard gav
på sølvholdet ved amatørernes
VM i Brasilien, er ved at blive

Selv om hun er så nervøs,
at hun må gå tilbage fra
bolden for at ’genfinde’
sine hænder til det tricky
putt ned ad bakke, lykkes
det at standse bolden en
halv meter fra hullet, og
herfra kikser hun ikke.

2

Jørgensen, Odense Eventyr,
+1. Pedersen får bogey på 1, og
på de følgende huller kæmper
hun for par i den stærke blæst
over sæsonens sværeste bane.
Så får hun facon på spillet
og får i stedet birdieputts.
Cheyenne Woods kommer stormende bagfra og tager på 11
føringen i –2. Men Pedersen
når samme score med birdies
på 8 og 11.
Begge får bogey på 14, men
på 15 går Emily Pedersen alene
i spidsen med birdie. Da Smørumspilleren får bogey på 17,
husker hun pludselig, hvordan
sejren smuldrede i Frankrig.
Hun deler med Woods i -1, et
slag foran Morgan; men så slår
Morgan i vandet og ender med
bogey, og da Emily kommer på
green, viser scoreboardet, at
Woods er sluttet med dobbeltbogey (hun måtte tilbage og
slå igen efter at være havnet i
buskene). Hun har to putts for
sejr fra 3 meter, og selv om hun
er så nervøs, at hun må gå tilbage fra bolden for at ’genfinde’
sine hænder til det tricky putt
ned ad bakke, lykkes det at
standse bolden en halv meter
fra hullet, og herfra kikser hun
ikke.
Første LET-sejr til Emily Pedersen, der sikkert fører kapløbet om at blive Årets Rookie.
På OOM ligger hun nr. 7, Nicole Broch Larsen er nr. 2,
Nanna Koerstz Madsen nr. 9
og Malene Jørgensen, der sluttede som delt 2 med Morgan,
nr. 20. Det gør kun englænderne efter!

JB Hansen kunne ikke
have undværet de fire
sidste huller

indfriet. Fortsætter det evt.
ikke i the Final Series, kan årsagen være, at han i Hong Kong
spillede sin niende turnering
på ti uger.
CT – JB Hansen og Jeff
Winther
Før sidste runde i Foshan ligger JB Hansen nr. 2, Mads Søgaard nr. 11 og Jeff Winther
nr. 18.
Winther brillerer med en bogeyfri runde i -4 og bliver nr. 7
i -10. Søgaard, der ligger nr. 13
på ET-kvalificerende plads på
Road to Oman, har en farverig dag med en eagle og
Emily Pedersen
fire birdies, men desværre
vandt sit første
også to dobbeltbogeys og
LET-trofæ
to bogeys. Par placerer
ham som nr. 17 i -7.

Golf & Gourmet DKK 999,Fjordvejen 44, Kollund · DK-6340 Kruså · Telefon: +45 74 67 83 00 · e-mail: info@fakkelgaarden.dk · www.fakkelgaarden.dk

Gys nr.

3

måske

ClassicGolf – Danmarks bedste til

Long Stay Golf

Fra 8.495
,-

Stik af fra kulde og regn i vinterhalvåret og tilbring
4 uger under solen i Sydspanien.
TRYP Valle Romano
• Store nye lejligheder med
baneudsigt og eftermiddagssol
• Spil golf på Estepona Golf
og/eller Valle Romano Golf
• Stort udbud af sociale
aktiviteter inkl. træning

• Fleksibel længde på
ophold
• Ingen ekstra
omkostninger
• ClassicGolf er medlem
af Rejsegarantifonden

Bestil din Long Stay golfrejse på
eller på
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ANDERS HANSEN

Interview: Anders Hansen reflekterer over 20 år på godt og
ondt som professionel golfspiller, og ser frem til et nyt liv
med golfen i baggrunden.

han ikke syntes det var
sjovt længere – som da
han sad på vej til Skotland og hellere ville være
et helt andet sted.

Af: Morten Buckhøj

S
Foto: Getty Images

cene 1: Maj
2002. Anders Hansen vinder
sin første
titel på
European Tour, den store,
prestigefulde BMW PGA
Championship på Wentworth.

Scene 4: Til Made in
Denmark forrige år, løftede Anders et stor flig
af sin ’hemmelighed’,
da han på et pressemøde
fortalte, at der var tidspunkter, hvor motivationen manglede og at
han ’en dag ikke længere ville stå på startlisterne’.

Scene 2: August 2011.
Anders Hansen er et
mulehår fra at komme
med i omspillet om US
PGA Championship på
Atlanta Athletic Club i
Georgia.
Scene 3: I oktober
2013 møder jeg Anders
Hansen i Kastrup Lufthavn. Vi skal begge til
St. Andrews, jeg til et
arrangement med Wilson, Anders til Dunhill
Links Championship.
Han har været skadet
længe, og giver tydeligt
udtryk for, at han er
nødt til at spille turneringen, og at det bestemt
ikke er lysten, der driver ham til Skotland
denne uge.
To år senere siger den
45-årige dansker farvel
og tak til livet som professionel golfspiller med
en delt 22. plads i Portugal Masters på Algarve. Få uger forinden
har han annonceret sin
afsked, men egentlig
ville han helst have ladet det ske i stilhed.
”Min plan var bare at
holde op. Lige så stille
og roligt. Spille turneringen i Portugal som
en af så mange andre,
og så bare ikke møde op
derude igen. Når det
ikke blev sådan, skyldes det, at jeg blev rådet til at melde det ud.
I et par sæsoner har jeg arbejdet med Arne Nielsson omkring
det mentale, og han frarådede,
at jeg bare sivede ud af branchen; at jeg stak af med halen
mellem benene. Derfor blev mit
karrierestop meldt ud, og det
overraskede mig, at det gav så
meget fokus. Det er ikke rigtigt min stil, at tiltrække mig
fokus,” siger Anders Hansen,

Det var det helt rigtige

tidspunkt, at sige farvel
som vi møder en formiddag på
Royal Golf Center i København,
hvor han fortsat benytter fysioterapien og fitnesscentret.
Du har tidligere holdt
længere pauser fra spillet,
så har de par uger du har
været ’væk’ i denne omgang
overhovedet gjort en forskel
endnu?
”Ja, det har gjort en enorm

forskel. Du har ret i, at jeg i
perioder har holdt længere pauser, men jeg har jo aldrig holdt
pause fra golftræningen og slet
ikke mentalt. De sidste tyve år
har alt fokus været på den næste turnering, den næste sæson. Jeg har holdt turneringspauser, men på nær de perioder
hvor jeg har haft skader, har
det været pauser, der har haft

ER DU RORY McILROY?
www.golf-indoor.dk

til formål at gøre mig bedre til
de kommende turneringer. Nu
er det slut. Og jeg er på vej i
en anden retning i mit liv.”
Længe undervejs
Anders Hansens karrierestop
har været længe undervejs.
Måske også længere end de fleste har haft indtryk af. I flere
år har der været perioder, hvor

Det var vel en tydelig indikation af, at
du var langt med din
beslutning?
”Ja, men der var bare
ikke så mange, der fangede den,” siger Anders
og smiler det der skæve
smil, som man kender.
Et smil, der afslører, at
der er meget mere i Anders Hansen end det
ydre, man som oftest
oplever.
”Jeg havde været gennem endnu en længere
skadesperiode, og den
tid gjorde, at jeg fik øjnene op for, at der er en
verden uden for golfen.
Det var i den periode,
at beslutningen reelt
blev taget,” siger Anders
Hansen og fortsætter
med at fortælle om hvad
der var årsagen til, at
han valgte netop nu til
at stoppe karriere, og
hvorfor det var det helt
rigtige tidspunkt.
”Golf er et fantastisk
arbejde, ingen tvivl om
det, men der er også
kæmpe afsavn. Perioder hvor man føler, at
man kan bruge tiden til
noget bedre. Jeg har altid haft et menneskeligt mål med min golf,
og selvom der har været perioder, hvor jeg
ikke har nydt spillet, så har jeg
ikke været færdig med at nå
dette mål. Ikke før nu. Nu føler jeg, at jeg er nået til et sted,
hvor jeg ikke kan blive bedre.
Jeg kunne nok godt have spillet et par år endnu, og lavet
nogle gode resultater, men så
havde det været for økonomi(fortsættes næste side)

DEN NYE MAZDA CX-3

MAZDA CX-3 FRA KR. 214.990,-

Den nye Mazda CX-3 er en crossover, der skiller sig ud på alle områder. Her er det ydre lige så smukt som det indre.
Tag et nærmere kig og nyd det skarpe formsprog, de innovative teknologier og det generøse udstyr med blandt
andet en række aktive sikkerhedssystemer. SKYACTIV-teknikken kombinerer suveræne køreegenskaber med lavt
brændstofforbrug. CX-3 fås også med automatgear og ﬁrehjulstræk for et endnu større smil bag rattet. Oplev det
hele ved en prøvekørsel hos din Mazda forhandler.

Mobilitetservice: Ved køb af en ny Mazda får du også vores omfattende mobilitetsservice, der holder
dig kørende, hvis uheldet er ude.
Prisgaranti: Hos Mazda har vi prisgaranti på alt vores værkstedsarbejde, så du som Mazda-ejer altid
kan få den bedste, autoriserede service og originale reservedele til den mest fordelagtige pris*.

Bilen er vist med ekstraudstyr. Den nævnte pris er ekskl. leveringsomkostninger kr. 3.780,- Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 17,2 – 15,6 km/l. CO2-emission 136 – 150 g/km.
Energiklasse
*Læs mere om prisgaranti og betingelser på mazda.dk
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ANDERS HANSEN

ens skyld og ikke et personligt
mål, og i mit tilfælde vejer økonomien ikke så tungt som det
menneskelige. Det er ingen
hemmelighed, at der har været store private omkostninger
forbundet ved at spille på touren
i 20 år, men alle behøver ikke
at vide, hvad der er foregået.
Jeg har altid sat en stor ære i
at beskytte mine børn, og det
fortsætter jeg med. De betyder
alt,” siger Anders, der på et
tidspunkt vakte stor opsigt ved
at fravælge et US Open til fordel for en planlagt ferie med
sine børn.
”Det var ikke noget svær beslutning overhovedet,” siger
han. ”US Open kommer og går,
men den tid jeg har med mine
børn, den får jeg ikke igen. Når
vi har planlagt en ferie, så skal
de ikke blive skuffet – igen –
fordi jeg skal spille en golfturnering. Jeg kan sagtens forstå
spillere, der træffer en anden
beslutning, men jeg kan bestemt ikke forstå alle dem, der
dengang kritiserede mig for
min beslutning, uden at kende
baggrunden for den og uden at
kende mig,” siger Anders og tilføjer: ”Der er så mange andre
tilfælde, hvor jeg har taget beslutninger på golfens vegne,
hvor jeg har tilsidesat børn og
familie.”
Nyt liv uden golf
Hvad skal du nu lave?
”Jeg skal ikke have med golf
at gøre. I fremtiden kommer
jeg til at lave noget indenfor
den finansielle sektor, men
hvad, holder jeg for mig selv.
Det er ikke en ukendt branche
for mig. Jeg har altid forsøgt,
at få pengene til at arbejde, så
det nye er, at det nu bliver det
primære.”
Hvordan med golfen? Er
det er totalt stop eller ser vi
dig måske i Danmarksturneringen eller til velgørenhedsturneringer?
”Golf har altid været og vil
fortsat være en stor del af mit
liv. Det er ikke sandsynligt, at
jeg spiller i Danmarksturneringen, men velgørenhedsturneringer og andre ting, vil jeg
sandsynligvis stille op i. Når
golfen er et overstået kapitel
for mig, mener jeg, som levevej. Jeg skal heller ikke være
træner eller mentor eller den
slags.”
Samme uge som du stoppede, blev din søn, Marcus
udtaget til juniorlandsholdet. Har du planer om at involvere dig i hans videre
karriere eller måske spille
foursome med ham i Danmarksturneringen?
”En foursome med Marcus
kunne godt friste mig, men ikke
det andet. Golf for Marcus er
hans drøm og hans liv, og han
skal lære selv at tage konse-

Hvis der er nogle,
der føler sig trådt over
tæerne, så undskylder
jeg. Det har ikke været
noget personligt.
Golf er bare meget
følelsesbetonet,
især på topplan

kvenserne af sine valg på godt
og ondt. Han er dygtig, og jeg
vil støtte ham som enhver anden forældre, men han bliver
ikke mit ’projekt’, og han skal
ikke føle noget pres fra mig
overhovedet. Om han vil være
skraldemænd eller spille professionel golf er jeg ligeglad
med, men jeg stiller det krav
til han, at uanset hvad han
vælger at blive, så skal han
stræbe efter at blive så god som
han kan blive. Ellers er mit
eneste ønske, at mine børn bliver lykkelige, hvad end lykken
så er for dem.”
Har du brugt meget tid
på at reflektere over din karriere og dit liv?
”Ja, det har jeg. Specielt i år,
hvor jeg vidste, at jeg ville
stoppe. Inden da gjorde jeg det
ikke. Reflekterer man for meget, så tager man fokus fra det
væsentlige. Når man er aktiv,
skal man altid se fremad. Det
er den næste turnering, det
handler om, det næste mål.
Hvad skal der til, for at indfri
sit mål. Undervejs tager man
nogle meget egoistiske beslutninger. For at nå til tops indenfor eliteidræt, bliver man nødt
til at være et røvhul engang i
mellem. Der har været mange
situationer de seneste tyve år,
som jeg godt kunne have håndteret anderledes, og hvis der
er nogle, der føler sig trådt over
tæerne, så undskylder jeg. Det
har ikke været noget personligt. Golf er bare meget følelsesbetonet, især på topplan,”
siger Anders Hansen.
Hvad er det bedste du har

har oplevet egentlig alle de
mennesker, jeg har mødt og
som har fået betydning for mig
og for at jeg overhovedet har
kunnet gøre det jeg har gjort i
tyve år; de andre danske spillere, caddies, trænere. Mennesker, der er gået langt for at
gøre mig til en bedre golfspiller. Det har betydet meget med
alle de fans, der har fulgt mig.
Har været ude og se mig spille,
har skrevet til mig. Og jeg havde
ikke fået de oplevelser, jeg har
fået, og ingen af de andre danske spillere er nået til hvor de
er i dag, uden alle de frivillige
mennesker i klubberne, der gør
så meget for golfsporten. Alle
dem, der kørte en rundt da man
var junior, arrangerede træning og turneringer, som vi
kunne spille og dygtiggøre os
i. Efter dem, der var der da jeg
var ung er der kommet nye til,
og der er hele tiden nogen, der
gør noget særligt for andre. De
frivillige i klubberne får simplethen ikke kredit nok for den
indsats de yder. De er hele
grundlaget for, at sådan en som
mig har kunnet have den karriere, jeg har haft.”

oplevet i din karriere – bortset fra sejrene, som jeg går
ud fra er højdepunkterne?
”Det siger sig selv, at sejrene
er noget særligt. Jeg ville gerne
have haft nogle flere af dem.
Når jeg ser tilbage på min karriere, synes jeg den har været
god, men der mangler lige tre,

ER DU LEWIS HAMILTON?
www.race.indoor.dk

fire, fem sejre mere end det
blev til. Ryder Cup har i sig
selv aldrig været et mål for
mig, men selvfølgelig ville jeg
gerne have kunnet sætte et
flueben ud for Ryder Cup. Sådan skulle det bare ikke være.
Når jeg reflekterer over min
karriere, så er det bedste jeg

Scene 5: Victoria Golf på
Algarve i Portugal, søndag 18.
oktober 2015. Anders Hansen
to-putter sidste green for par
og en runde i 69 slag. Han vender sig om mod sin mangeårige
ven og caddie, Nick Mumford
og de krammer hinanden med
tårer i øjenkrogen. En lang karriere har fået sin afslutning.
Et nyt kapitel i livet kan tage
sin begyndelse.

MURCIA
– lunt og tørt

Hacienda Del Alamo

Rejsens pris inkluderer:
• Fly t/r København–Alicante
inkl. skatter og afgifter
• 7 nætter i 2 værelses lejlighed
– uden forplejning
• Lejebil gr. B inkl. std. forsikring
og fri km (AVIS)

Pr. person ved 2 personer

La Manga Las Lomas

Rejsens pris inkluderer:
• Fly t/r København–Alicante
inkl. skatter og afgifter
• 7 nætter i panoramaværelse
– inkl. morgenmad
• Transport af golfbag t/r

• Transport af golfbag t/r
• 1 spand bolde
på driving range pr. dag
• 5 runder på
Hacienda del Alamo Golf

fra kr.

5.901,-

Pr. person ved 2 personer

Tilbuddet er gældende ved ophold fra den 06.12.2015–14.02.2016

Pr. person ved 2 personer

• Lejebil gr. B inkl. std. forsikring
og fri km (AVIS)
• 5 runder golf – vælg imellem
3 forskellige baner

fra kr.

7.728,-

Tilbuddet er gældende ved ophold fra den 06.12.2015–31.01.2016

fra kr.

6.527,-

Tilbuddet er gældende ved ophold fra den 06.12.2015–31.01.2016

La Manga Principe Felipe

Rejsens pris inkluderer:
• Fly t/r København–Alicante
inkl. skatter og afgifter
• 7 nætter i dobbeltværelse
– inkl. morgenmad
• Transport af golfbag t/r

• Lejebil gr. B inkl. std. forsikring
og fri km (AVIS)
• 5 runder golf – vælg imellem
3 forskellige baner

Mar Menor Residences

Farvekoder:
CMYK:
90/30/95/30
85/10/100/10
0/0/0/100
RGB:
54/102/56
75/139/62
0/0/0

Rejsens pris inkluderer:
• Fly t/r København–Alicante
inkl. skatter og afgifter
• 28 nætter i 2 værelses lejlighed
– uden forplejning
• Transport af golfbag t/r

Pr. person ved 2 personer

• Lejebil gr. B inkl. std. forsikring
og fri km (AVIS)
• 28 runder golf – vælg imellem
6 forskellige Jack Nicklaus-baner

fra kr.

11.167,-

Tilbuddet er gældende ved ophold fra den 12.01.2016–14.02.2016

Læs mere og book online på:

www.caddiegolfrejser.dk

Stationsparken 26 · 2600 Glostrup
Tlf. 78 73 10 14 · info@caddiegolf.dk
35344 Golfbladet 258x370 Murcia.indd 1
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EUROPA TOUR

FÅR DANMARK REKORDMANGE
SPILLERE PÅ ET?
Netop nu er syv
danske spillere
kvalificeret til fuldt
kort på European
Tour 2016, men
fem har endnu
chancen i Q-finalen

ikke fik den ønskede stabilitet,
men at der er udsigt til, at han
før 2016 kan følge de gamle
succesrutiner, og så kan vi formentlig komme til at se ham i
forreste linje igen.
Bjørn ville nyde at spille OL
sammen med Olesen, hvis mentor han er, og det har ofte vist
sig, at et specielt fokus udrettede undere for hans spil.
Kjeldsen kan meget let snuppe
den ene danske plads. Det sker,
hvis han får styr på sin puttning, for sker det, kan han blive
den første dansker, der vinder
en major.

Af Svend Novrup Foto: Getty Images

S

kal

danmark

for første gang have
et tocifret antal spillere med fuldt kort
til European Tour?
Det bliver afgjort i finalen
på Q-school, som lidt ubelejligt
for Golfbladet afgøres på PGA
of Catalunya lige efter deadline for årets sidste nummer.
Turneringen går over seks runder med cut efter de fire og er
så knaldhård, at afgørelsen udløser voldsomme emotioner.
Q-school-finalen
Først spiller alle to runder på
hver af de to baner Stadium
Course og Tour Course. Så er
der cut, og alle, der klarer det,
er sikret fuldt kort til Challenge Tour 2016, men det vil
være en skuffelse for de fleste
at skulle nøjes med det, når de
er kommet hertil.
De to finalerunder spilles
begge på Stadium Course, og
de 25 bedste – og lige! – får ETkort. Det er mere menneskeligt end i de fleste kvalifikationer, hvor man spiller omspil
for at nå frem til et specifikt
antal. Her kan man eventuelt
få mange spillere med. I 2014
var det 27.
Fem danskere berettiget til
at spille med: Lasse Jensen og
Søren Hansen, der ikke sluttede i top-110 på ET; Mads Søgaard og Jeppe Huldahl, der
på Challenge Tour blev godt
nok placeret til at gå lige i Qfinalen; og endelig Andreas
Hartø, der med birdies på de
to sidste huller af 72 klarede
sig videre fra Stage 2 på Las
Colinas.
At kun Hartø klarede sig videre af i alt ni i de fire turneringer var en stor skuffelse,
men kun Victor Østerby og Oliver Suhr lignede under vejs
bud på at følge Hartø. Mark
Haastrup lå forfærdeligt, før
han spillede sine to afsluttende
runder i -7 og -2 og viste, at
han egentlig har spillet. Frygtelig ærgerligt.
Ingen kan være i tvivl om,
at Søren Hansen og Lasse Jensen begge har (haft?) klasse til
ET, men bare de dog kunne
finde den frem igen!

Olsen og Bjørn under en prøverunde i
Masters 2013.

Kjeldsen: Hvad skal jeg stille op med
den putter?

Morten Ørum Madsen
i KLM Open
JB Hansen
var iskold, da
han sluttede
sin tilværelse
på CT med tre
birdies.

Lucas Bjerregaard fulgte verdens nr. 7,
Justin Rose, helt til dørs i Hong Kong Open

Kjeldsen, Bjørn og
Thorbjørn
På et tidspunkt i starten af efteråret tegnede det til en meget bleg sæson på ET, hvor kun
Søren Kjeldsen lignede en dansk
deltager i finalen i Dubai, bl.a.
efter en turneringssejr, men så
gik det unægtelig løs.
Thorbjørn Olesen fik endelig igen en fuldtræffer, oven i
købet i Alfred Dunhill Links,
hvor finalen blev spillet på Old

ET-debutant
Jeff Winthers
korte spil har
fungeret perfekt i de seneste måneder. Her er
hans approachslag på
hul 12 i
tredje runde
af CT-finalen i
Oman.

Course, St. Andrews. Dermed
blev han den første dansker,
der vandt på Old Course og optræder på de klassiske vinderfotos på Swilcan Bridge.
Olesen vil gerne til OL i Rio
og topper netop nu listen, der
afgør, hvem der skal af sted,
men der bliver hård kamp om
de danske pladser, for hvem
har ikke drømmen om at være
med, når golf efter 116 år er
tilbage på det olympiske pro-

gram?
Thomas Bjørn har den naturligvis, og at han ikke har
haft et stort 2015, skal ikke få
nogen til at tro, at han er på
vej ud af verdenstoppen. Det
har mange ment tidligere, og
har måttet æde deres ord siden, når The Great Dane sejrede igen.
Han siger selv, at skadesperioder ødelagde hans forberedelser til 2015, så hans spil

Morten Ørum, Bjerregaard
og Hansen
I 2010 vandt Danmark sølv ved
VM for juniorhold i Brasilien.
De tre spillere, der stod for
denne bedrift, var Morten Ørum
Madsen, Lucas Bjerregaard og
Joachim B. Hansen.
I 2016 vil dette trekløver for
første gang være på ET samtidig, efter at JB Hansen, som
han de seneste år har foretrukket at kalde sig selv, med en
flot afslutning på Challenge
Tour-finalen, beskrevet andetsteds i dette nummer, sikrede
sin tilbagevenden til ET.
2015 har været meget forskellig for Morten Ørum og Lucas Bjerregaard. Ørum var meget stærk i det første halvår og
sikrede sig tidligt sin kortforlængelse, men efteråret har
stort set været skuffende.
Her har Bjerregaard til gengæld fundet sin karrieres bedste spil og er stormet fra at
kæmpe for sit tourkort til at
ligne en deltager i Dubai-finalen.
De tre sølvvindere har alle
potentialet til at drille de øvrige i kampen om OL-pladserne.
Det er ikke til at forudse, hvem
der kommer til at gøre det i
2016.
Winthers ET-debut
Den eneste ET-debutant blandt
de syv, der foreløbig har erhvervet ET-kort, er Kokkedal-spilleren Jeff Winther, der i sin
karriere har udmærket sig ved
at spille på det niveau, der passede til hans styrke.
Han brugte det første år på
Challenge Tour på at etablere
sig og suge til sig med erfaringer, før han nåede frem til ETstandarden i slutningen af sin
anden sæson.
Vi gætter på, at historien
gentager sig, så Winther vinder tilstrækkeligt mange penge
til at forlænge sit kort og derefter melder sig helt i top i 2017.
Han må gerne gøre denne spådom til skamme – på den gode
måde, altså!

NY
HE

Bulgarien

D

Bulgarien er ganske ukendt land for de fleste golfere og kåret til ”bedste uopdagede golfdestination”
af IAGTO (International Association of Golf Tour Operators) i 2015. Det er nemt at forstå hvorfor!
Bulgarien er et spændende land med fantastiske golfbaner, smukke naturoplevelser,
kilometerlange strande og dramatiske klippeformationer ud mod Det Sorte Hav
- og det skønne klima gør det kun bedre!

Thracian Cliffs Golf & Beach Resort

Mange vil allerede have hørt om denne spektakulære bane,
da den var vært for Volvo Match Play i 2013, bl.a. med Thorbjørn Olesen som deltager.
Du bor i femstjernede hotellejligheder på minimum 65 kvadratmeter, så rammerne er på plads til en uforglemmelig
golfferie.
Rejsen indeholder: Fly København - Varna t/r • Transport af golfbag •
Transfer • 7 nætter i lejlighed delt af to personer • Morgenmad samt 5 middage • 5 greenfees (3 x Thracian Cliffs inkl. buggy, 1 x Black Sea Rama,
1 x Lighthouse).

Pris per person fra kr.

9.195,-

Lighthouse Golf Resort & Spa

Det firestjernede hotel er en fremragende base for din golfferie.
Hotellet er relativt nybygget og værelserne er på minimum
30 kvadratmeter og med egen balkon eller terrasse. Lige ved
hotellet ligger den dejlige Lighthouse Golf, hvor du spiller
tre runder. Udover det får du også lov til at prøve kræfter
med Thracian Cliffs og Black Sea Rama - så se frem til uopdaget golf i særklasse! .
Rejsen indeholder: Fly København - Varna t/r • Transport af golfbag •
Transfer • 7 nætter i delt dobbeltværelse • Morgenmad samt 5 middage •
5 greenfees (3 x Lighthouse, 1 x Thracian Cliffs inkl. buggy, 1 x Black Sea
Rama).
Pris per person fra kr.

Book eller se flere attraktive golfrejsetilbud på www.kronegolftours.dk
eller få yderligere information på telefon 33 14 18 88
Like us på Facebook

7.995,-
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EMILY PEDERSEN TÆT PÅ
AT VÆRE ÅRETS ROOKIE
Nicole Broch
Larsen er nr. 2,
men vinder næppe
Order of Merit
(OOM), fordi
Shanshan Feng
har besluttet sig for
at gå efter titlen

Emily Pedersen –
en sejr fighter

H

S

Nicole Broch Larsen
har focus på at kvalificere sig til LPGA

skal slås for at få LPGA-kort.
Ikke mindst, fordi kineseren
Shanshan Feng bestemte sig
til at opfylde kravet til antal
spillede LET-turneringer for
at vinde OOM, og hendes forspring for Hillerød-spilleren
var stort.
Det blev større i Sanya Ladies Open, hvor Feng blev nr.
3, så hun fører med 324.213 €
foran Broch Larsen 230.777.
Indtil nu har kun Iben Tinning været i top-10 for en hel
sæson, men aktuelt ligger tre
danskere i top-9: 7. Emily Pedersen 164.063. 9. Nanna Koerstz Madsen 131.629. Også
Malene Jørgensen ligger smukt
som 21 med 84686, mens Daisy
Nielsen som nr. 130 skal gene-

robre sit kort.
Der resterer en turnering,
finalen Omega Dubai Ladies
Masters, ugen efter at en turnering i Japan, 4-6 december,
er omdannet til en holdkamp
mellem Europa, Korea, Australien og Japan.
Kampen om at blive Årets
Rookie står mellem Pedersen
og Koerstz Madsen, og det er
også historisk. Koerstz Madsen skal have en fuldtræffer
for at hente de godt 32.000 €,
der er i forskel.
Afsluttende den glade besked, at Line Vedel har fået
medical exemption på LPGA
og mindst kan spille frem til
august på den.

ER DU GOD MED ET GEVÆR?
www.jagt-indoor.dk

til dig ved kas-

sen i Bilka, Føtex,
Tiger eller den lokale
legetøjs- eller elektronikbutik, og du vil hurtigt konstatere, at årets julegave, især
fra fædre til deres drenge, er
droner.
Droner koster fra 300 - 20.000
kr. og er vidt forskellige i kvalitet, men elektronik er i dag
så avanceret og samtidig billig, at stort set alle har et kamera af en rimelig standard
indbygget.
De nye, lykkelige ejere af
droner kan få en grim overraskelse, når de begynder at
bruge dem, for der er meget
faste regler for disse UAV-tingester (Unmaned Airborne Vehicles).

at t e n a f f o r

Order of Merit
Broch Larsen var muligvis i
tankerne allerede på Daytona
Beach, hvor hun i december

Droner er årets julegave, men få ved, hvilke
begrænsninger der er for at bruge dem – og de
kan give golfbanerne problemer
Af: Svend Novrup. Foto: Getty Images

Af: Svend Novrup Foto: Getty Images

Emily Pedersen!
Smørumspilleren har haft et
hårdt år, hvor
hun har skullet kombinere sin
studentereksamen med rookietilværelsen på Ladies European Tour (LET). Hun er bare
19 og har måttet sande, at det
kan være hårdt jævnligt at
rejse mellem mange tidszoner
og døje med jetlag – og som om
det ikke var nok, blev hun i den
kinesiske turnering Sanya Ladies Open ramt af sygdom.
Natten efter første runde fik
hun voldsomme mavesmerter,
brækkede sig og fik ikke sovet.
Anden dag af tre måtte Emily
flere gange gå afsides og ’ofre’
mellem spillet af hullerne.
De fleste havde formentlig
brudt turneringen, - men det
har jeg meget svært ved at gøre,
og jeg var ikke i Kina for at opgive!
… konstaterer Smørumpigen, der opsøgte lægen, fik medicin og led under dynen, mens
hun afventede, om det samlede
facit på +3 under svære forhold
ville række til at få finalerunden med.
Da hun kom i klubhuset, lå
hun nr. 73, men den status forbedredes i eftermiddagens løb,
og til sidst klarede hun og veninden Nanna Koerstz Madsen
sig videre som nr. 61 på yderste mandat.
Igen i sidste runde var det
stort set den desperate vilje til
at få den der møgkugle i hul,
der gav en runde i -2 og en placering som nr. 40. Imponerende.
Nicole Broch Larsen spillede
tre runder i par eller bedre og
sluttede i -4 som nr. 20, mens
Malene Jørgensen blev nr. 48
og Koerstz Madsen nr. 70.

VENTER ET DRONECIRKUS
PÅ GOLFBANERNE?

Begrænsninger
Droner må ikke flyve over tæt
bebygget område (minimumafstand 150 m) og må dermed
ikke benyttes i nærheden af
en hvilken som helst husgruppe.
Man må ikke lade dem flyve
og fotografere over privat område, fx er det ikke tilladt at
lade dem svæve over naboens
have, uanset om man vil se,
hvilke blomster der står i den,
eller man vil se datteren solbade. Den første bøde blev givet til en mand fra Vejle, der
fotograferede ind ad naboens
vinduer. Den var på 3.500 kr.,
og oveni får man normalt dronen konfiskeret.
En drone må ikke flyve over
forsamlinger, defineret så strikt
som fx en snes mennesker på
en fodboldbane. Derfor må man
fx ikke benytte den til opta-

gelse af en fodboldkamp, mens
der formentlig ikke er noget
problem med en firebold på
golfbanen – medmindre den
føler sig generet, for man må
ikke være til ulempe for andre
med sin drone.
Flyvehøjden må ikke overskride 100 m; man må ikke
komme tættere end 150 m på
en bygning, tilhørende kongehuset; og man må ikke komme
nærmere end 5 km fra en flyveplads (8 km fra en militær
flyveplads). Desuden må man
ikke benytte dronen i sårbare
naturområder.
Hvis man bryder loven og
forårsager et uheld (man må
i øvrigt ikke flyve nærmere
end 200 m fra et ulykkessted),
dækker ingen forsikring. Vejer dronen over 7 kg, skal man
tegne en lovpligtig ansvarsforsikring og må kun bruge den
på en modelflyveplads.
Golfbaner
Offentligt tilgængelige golfbaner kan blive et foretrukket
sted for droneflyvere med god
plads, noget spændende at
filme og langt mellem spillerne.
Hvordan stiller man sig til
det? Forbyder man droneflyvning, eller bruger man den evt.
til at tiltrække unge med ved
at invitere dem til at tage deres drone med og se sig selv
spille golf i fugleperspektiv?
Det kan være vigtigt for golfbaner at have en politik klar,
før de pludselig står med problemet. Som US PGA gjorde,
da droner fløj over Whistling
Straits under PGA Championship - men muligvis kan de
benyttes i stedet for det irriterende luftskib!

HVOR SKAL DU HEN? SPØRG DIN SWAMI.
IZZO SWAMI 4000+
KR. 1.500,Kompakt GPS enhed, lige til at
klipse på bagen eller sætte på
håndtaget på vognen.
★ Mål til forkant, bagkant og midt green
★ Mål til forkant og bagkant af bunkers,
hazards og doglegs
★ Installeret med over 30000 baner
★ Stort 1,8” display i farver
★ Holder strøm til 2 runder golf
★ INGEN ABONNOMENT

CALLAWAY GPSSYNC
WATCH KR. 2.800,GPS uret der forener design og funktion
yderst smagfuldt.
★ Mål til forkant, bagkant og midt green
★ Mål til forkant og bagkant af bunkers, hazards
og doglegs
★ Installeret med over 30000 baner
★ Kan synkronisere med din smartphone via
bluetooth
★ Indeholder odometer
★ INGEN ABONNEMENT

IZZO SWAMI SPORT
KR. 1.000,Simpel og let GPS enhed, lige til at
klipse på bagen
★ Mål til forkant, bagkant og midt green
★ Installeret med over 30000 baner
★ Stort 1,8” display
★ Holder strøm til 2 runder golf
★ Fås i 4 farver (gul, grøn, orange og grå)
★ INGEN ABONNEMENT

CALLAWAY 300 LASER
RANGEFINDER KR. 2.800,God rangefinder der lynhurtigt giver præcis
afstand til pinden.
★ (P.A.T.) Callaways pinfinder funktion,
der låser på flaget
★ Skarp præcision +/- 1 meter
★ 6 x zoom
★ Vælg yards eller meter
★ Inkl. Lækker opbevaringstaske og batteri

Forhør dig hos din lokale pro eller på info@jttrading.dk
For nærmeste forhandler ring 20622956
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Baobab Golf Course
er en udfordrende og
spændende bane med
udsigt over bush’en
og Det indiske Ocean

F a k ta b o x
Afstande: Fra Mombasa Airport (MBA) = 1,25 timer via Old
Malindi Road og B8, 35,7 km
Fra Malindi Airport = 1,5 timer
via B8, 95,5 km
Flyselskaber: via Nairobi,
British Airways, KLM, Air France
m.fl. Pris i februar ca. kr. 5.000
med flere stop
Transport: Fra lufthavn,
www.kenyatransfers.com
Kontakt: Vipingo Ridge Golf
Resort, www.vipingoridge.com,
for gode tilbud på golfpakker.
Turistinfo:
Magical Kenya Tourism Board,
www.magicalkenya.com
Valuta: Kenyanske Shilling
(KES)
Caddiefee:1.000 Kes for 18
huller. Betal altid lidt mere hvis
du er tilfreds med din caddie.
1.000 Kes er kun ca. 70 danske
kroner for 4-5 timers arbejde

KEN

MOMBASA
DESTINATION:

MOMBASA

TRANSFER STATION:
2445392 | 019-28

FLIGHT:
98

GOLF OG OPLEVELSER
PÅ KENYAS ØSTKYST

NAIROBI

Mombasa

Med sit varme, tropiske klima er Mombasa et yndet rejsemål, når kulden sætter
ind her i norden. De lange, kridhvide
sandstrande, safari-udflugter og ikke
mindst de skønne hoteller og golfbaner
trækker mange turister til byen med
kystlinie ud til det indiske ocean.
Tekst og foto af Bettina Schjølie

Fakta om Mombasa

M

ombasa

er

Kenyas næststørste by efter
hovedstaden
Nairobi med et befolkningstal
på ca. 1,2 millioner. Mombasa
er en kystby med fladt landskab og ligger centreret på
Mombasa Island, men strækker sig hele vejen ind til fastlandet. Øen er adskilt fra fastlandet af to bugte, Port Reitz i
syd og Tudor Creek i nord. Klimaet er varmt, tropisk med
temmelig regnfulde perioder i
april og maj. Der er minimalt
nedbør i januar og februar,
hvorfor disse måneder er særligt populære for os i nord. Sproget her er Swahili og engelsk
og religionen her er både islam,
kristendom og hinduisme.
Skønne oplevelser for alle
De fleste forbinder ferie i Kenya
med safari og det vilde dyreliv
på savannerne, som helt sikkert er en oplevelse for livet.
Landene midt på Afrikas østkyst har en smuk og indbydende kyst med fremragende,
hvide strande ud til Det Indiske Ocean. Er man til dykkereller snorkeloplevelser, er mulighederne store. Her er
koralfisk i alle tænkelige far-

ver og størrelser og de fleste
hoteller arrangerer alt lige fra
transport og udstyr.
Man må ikke snyde sig selv
for en sejltur med en Dhow.
Den berømte restaurant Tamarind, som er en af de fineste fiskerestauranter i det østlige
Afrika, har sine egne Dhows
”Nawalilkher” og ”Babulkher”
som er autentiske oceangående
jahazis (traditionelle arabiske
sejlbåde), som tidligere blev
anvendt som fragtskibe langs
den kenyanske kyst og de ara
biske stater. De smukke Dhows
er blevet fuldstændig renoveret og er omdannet til flydende
restauranter, uden at miste nogen af de traditionelle aspekter af den oprindelige Dhow.
Maden og servicen ombord er
rigtig god og underholdningen
i top. Et lokalt orkester med
indfødte musikere i farverig
beklædning, spiller op til dans
med både afrikanske og internationale toner og en god fællesdans gør oplevelsen endnu
større. Turen varer ca. 5 timer
og der sejles både dag og aften
undtagen søndag.
5-stjernet luksushotel med
egen golfbane
I den nordlige del af Mombasa
ligger det skønne resort Vipingo
Ridge i naturskønne og rolige
omgivelser. Resortet har egen

fredelig strand få kilometers
kørsel mod kysten og egen landingsbane, så man også kan
ankomme til sin feriebolig fra
luften. Mange turister har forelsket sig i Mombasas skønne
natur, den flinke befolkning og
det dejlige klima og har valgt,
at købe egen feriebolig på Vipingo Ridge. Så her er næsten
alt hvad hjertet begærer, hvis
man ønsker et liv i luksus, hvad
enten man er på en uges ferie
eller vælger et længerevarende
ophold. Tennisbaner, pools, barer og restauranter forefindes
og de ”fastboende” turister mødes jævnligt til middag og andre sammenkomster. De fleste, der bor her, spiller golf
eller har en ægtefælle, der spiller men mange har blot valgt
den stille tilværelse under den
afrikanske sol. Der arrangeres
jævnligt turneringer blandt
klubbens medlemmer og ramler man lige ind i en dag på
golfbanen med mesterskab eller turnering, ja, så er man velkommen til at spille med. Vipingo Ridge har egen privat
golfbane. En pragtfuld 18-hullers par 72 (6.688 mtr.) mester-

skabsbane Baobab Golf Course,
som er den første af stedets to
baner, designet af David Jones,
som er medlem af bestyrelsen
for European Tour og tidligere
Kenya Open mester.
Banen er beliggende mellem
den Kenyanske kyst og de
grønne bølgende bakker, således at man spiller både med
udsigt til det Indiske Ocean og
den afrikanske bush. Banen er
både udfordrende og spændende og med monsunvinde i
spil, skifter banen nemt karakter og er således fremragende
at spille på, hvad enten man
er her første gang eller spiller
flere gange ugentligt.

18. hul afsluttes inden en forfriskning på terrassen

Nyd et aftensejllads ombord på en Dhow indrettet som en flydende
restaurant. Levende musik og en dejlig middag venter forude

Baobabs signaturhul er hul
16, som er et fantastisk par fire
hul med seks forskellige teesteder ned til en bred faiway
ved siden af en glitrende sø.
Andetslaget skal op ad bakke
og har en å med masser af strøm
langs venstre side af fairway,
med strategiske bunkers, der
skal undgås for at komme på
green uden at samle op.
Et bugtende system af vandfald, søer og vandløb løber gennem banen og giver en reel risiko-belønning kvalitet til mange
huller og skaber nye naturlige
levesteder for fugle og andet
dyreliv. Et fuldautomatisk computerstyret vandingsanlæg, fin
Bermuda græs, og state-of-theart greenkeeper udstyr, garanterer, at den kuperede bane er
fantastisk velholdt på alle tidspunkter.
Mombasa har mange skønne
hoteller og områder og oplevelser for alle sanser. Men hele
Kenya har haft faldende turisttal pga terror i Nairobi. Det
koster arbejdspladser og kan
blive katastrofalt for den kenyanske befolkning. Men man
behøver ikke være i Nairobi for
at komme til Mombasa udover
evt. transfer i lufthavnen. Der
er stor sikkerhed på alle hoteller, så man kan føle sig tryg og
om dagen kan man sagtens
færdes i butikker og cafeér og
få en god snak med en indfødt.
De er venlige og hjælpsomme.
Men som alle andre steder i
verden gælder det, at man skal
passe på sig selv og bruge sin
sunde fornuft, når man er på
rejse og altid følge Udenrigsministeriets rejseanbefalinger
på www.um.dk.

KÆMPE
UDVALG
I TØJ

Før 2.899,-

2.399,-

Abacus, Daily Sports,
G-Mac, Oscar Jacobson,
Nike, Peak Performance,
Sun Mountain, Sunice,
Tommy Hilfiger,
Under Armour

SPAR 500,-

Garmin S5

GPS golfur og afstandsmåler. Med banevisning i farver. Uret med de fleste funktioner.

Før 5.999,-

Før 2.299,-

1.499,-

4.999,-

1.999,-

Sun Mountain Vogn

MotoCaddy S1 Lithium

SPAR 1.000,-

MC3 med 4 hjul og håndbremse. Paraplyholder, scorekortholder og flaskeholder
medfølger.

1.999,-

SPAR 300,-

Sun Mountain Bag

Kort og godt markedets bedste elvogn. Med H2NO Lite bærebag. Særklasse vandtæt
digitalt display. Med memo- hastighedsbag med masser af plads.
justering.

Wilson Bag

Den nye vandtætte Dry Tech 2016 model.
Flere farver på lager.

#1 med Julegaver, Service & Kvalitet

149,-

Adidas Vinterstøvler
Vandtætte og varme.
Til dame og herre.

169,-

Masters Vinterluffer
Til de kolde runder.

Før 999,-

Frit valg

599,-

1.999,Callaway Driver

Vælg mellem modellerne XR eller
Big Bertha V-Series.

HJ Vinterhandsker

Wilson Wedge

Super flotte FG Tour wedges.
Flere varianter på lager.

Wilson Driver

SPAR 500,-

Puttebane

Komfortable og varme.
Uundværlige til vintergolf.

Leupold GX-3i2

Perfect-Line. Stor puttebane
med måtte i latex.

599,-

SPAR 400,-

SPAR OP TIL 1.000,-

3.399,-

499,-

Branchens bedste kikkert.Handy,
hurtig og præcis afstandsmåler.

149,Masters Vintermåtte

HDX driver til super pris.
Fås til både dame og til herre.

169,-

Rocket Launcher. I stedet for en
vintermåtte.

Odense

Herlev

Greve

Aalborg

Aarhus

Kolding

66160677

44840677

33330677

98790677

86100677

75550677

Sabona Armbånd

Golfarmbånd der modvirker
muskel- og gigtsmerter m.m. Flere
farver på lager.

Webshop
progolf.dk

Tilbuddene er gældende så længe lager haves december 2015. Forbehold for trykfejl.

1.399,-

Før 3.899,-
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EUROPA TOUR

GOLFBANEN
ROYAL OAK
FÅR NY
EJERKREDS

Ian Poulter har fået
sin egen lov.

LEX POULTER OG NY FINAL
SERIES PÅ EUROPEAN TOUR
European Tour (ET) består i 2016 af 45 turneringer i 25
nationer, og Final Series består kun af tre begivenheder
Af: Svend Novrup Foto: Getty Images

I

P o u lt e r h a r
fået sin egen lex (lov)
på ET. Da han ikke
kom ind i HSBC
Champions, kom han
til at mangle en turnering i de
13, han årligt skulle spille på
ET, men heldigt lykkedes det
at få en plads i Hong Kong, så
han kan spille Ryder Cup 2016
(hvis han ellers er kvalificeret
eller får wild card).
ET har ændret reglerne for
medlemskab, så man kun skal
spille fem ET-turneringer årligt (der ses bort fra majors og
World Golf Championship Turneringer). Dem er der normalt
otte af, men i 2016 tæller kun
de syv, da ET har trukket sin
co-sanction af Cadillac Championship, fordi den falder sammen med en ET-begivenhed.
Da holdturneringerne EurAsia Cup og Ryder Cup begge
tæller som turneringer, kan
man komme helt ned på at
spille tre ordinære ET-turneringer om året.
Samtidig indskærper ET
kravet om, at man skal spille
mindst en turnering i sit eget
land (hvis der er en). Dermed
er fx samtlige danske ET-spillere tvunget til at spille i Made
in Denmark, men det er formentlig intet stort offer.
an

To Nedbank Challenge i en
sæson
The Final Series vil i 2016 kun
bestå af tre turneringer. HSBC
Champions bliver til en ordinær ET-begivenhed, mens Nedbank Challenge tilføjes mellem Turkish Airlines Open og
DP World Tour Championship,
finalen i Dubai. Der bliver hhv.
7, 7 og 8 mio. € i præmiesum i
de tre turneringer, som afslut-

ter Race to Dubai.
Det betyder, at Nedbank
Challenge optræder to gange
i 2016-programmet, idet den
allerede er på menuen 3-6. december som den anden turnering. Den første, Alfred Dunhill Championship, spilles
26-29. november.
Alt dette blev røbet af ETs
direktør, Keith Pelley, på en
pressekonference på Jumeirah
Estates forud for finalen på
dette års Race to Dubai.
Første begivenhed i 2016
bliver South African Championship med Ernie Els som vært.
Andre topspillere, som vil have
’egne’ turneringer på ET, er
Rory McIlroy, Paul Lawrie og
Justin Rose.
Sæsonen får i alt 45 begivenheder i 25 nationer, 17 sammenhængende i Europa spilles i maj-oktober.
Nye på ET er bl.a. Australian PGA Championship og
Maybank Malaysian Championship, mens Perth International fortsættes.
Årets tre holdturneringer
er Eur-Asia Cup i januar, OL
i Rio i august og Ryder Cup på
Hazeltyne, USA 30. septem-

Hazeltine, USA er vært
for årets Ryder Cup.

ber – 4. oktober.
Vi kan roligt begynde at
glæde os til den sæson, som
altså allerede indledes umiddelbart efter, at dette nummer
af GOLFBLADET er udsendt.

Nedbank Challenge har siden
sin start været en førsteklasses turnering, og nu får den
også sin fineste status på ET.
Her vinder Thomas Bjørn den
i 2013 og får sin karrieres
største præmie.

Golfbanen Royal Oak i Jels har fået
nye ejere. En del af virksomheden
bliver i familien, men der kommer
også nye hænder til, som skal hjælpe
med at udvikle forretningen.

E

25 år som
familiedrevet virksomhed har Andreas
Schou valgt at sælge golfbanen Royal Oak til en ny ejerkreds. De nye ejere er Jørgen
Schou, Arne Hougaard og Lars
Larsen, der hver især ejer en
tredjedel af virksomheden.
Salget sker med henblik på
at bringe nye kræfter ind, som
skal hjælpe med at bevare og
udvikle den eksisterende forretning.
”Jeg er glad for at se mit
livsværk fortsætte i gode og
stærke hænder, hvor Schoufamilien stadig er repræsenteret med Jørgen Schous tredjedel. Det nye setup vil kunne
bringe golfbanen videre i en
konkurrencebetonet og svær
fter

Med Lars Larsens
indtræden i ejerkredsen bliver Royal
Oak også en del af
Made in Denmarkfamilien, der har gavnet golfsporten i
Danmark og regionen
i Nordjylland. Nu er
det tid til at bruge de
positive erfaringer i
det sydjyske.

branche, hvor Royal Oak stadig vil stå for høj kvalitet og
service rettet mod både medlemmer og erhvervslivet,” udtaler den nu tidligere ejer af
Royal Oak, Andreas Schou.
Ny slagkraftig ejerkreds
Lars Larsen har siden 1987
været medejer af - og fra 2007
eneejer af - Himmerland Golf
& Spa Resort i Nordjylland.
Han har med andre ord stor
viden og konkrete erfaringer
med at udvikle golfbaner og
forretningen omkring dem.
Og med Lars Larsens indtræden i ejerkredsen bliver Royal Oak også en del af Made
in Denmark-familien, der har
gavnet golfsporten i Danmark
og regionen i Nordjylland. Nu
er det tid til at bruge de positive erfaringer i det sydjyske.
Arne Hougaard er ejer af
Bjert Invest, et investeringsselskab som arbejder aktivt
med at videreudvikle virksomheder. Arne har i forvejen
et stort engagement i lokalområdet, og hans erfaringer
og netværk fra erhvervslivet
skal nu bringes i spil på og
uden for golfbanen.
Jørgen Schou har en række
forskellige virksomheder, der
spænder vidt lige fra ejendomme til handelsvirksomhed. Jørgen har i flere år stået
i spidsen for Royal Oak og vil
også gøre dette fremover. Dermed vil han videreføre den
samme stærke ånd, som har
skabt hele fundamentet for
golfeventyret.

TA K F O R E N FA N TA S T I S K T U R N E R I N G
MADE IN DENMARK 2015
Garia er stolte af at være hovedsponsor for Made in Denmark og deltog i år
med mere end 90 biler på og omkring banen.
Vi ses næste år.
WWW.GARIA.COM

GolfBladet.indd 1

@GARIAGOLFCAR

12-11-2015 13:57:17
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Gilleleje har 18. meget
varierede huller, der
snor sig mellem mose
og bakker i Esrum
Ådal. Her spiller man
på nogle af Danmarks
bedste greens og bliver udfordret et stort
antal bunkers, doglegs
og en sej rough.

UDFORDRENDE GOLF
MELLEM MOSE OG BAKKER
Af Klaus Hybler

Fa k ta b o x
GILLELEJE GOLFKLUB
Sophienlund Alle 13
3250 Gilleleje
Tlf.: 0045 49718056
Mail: info@ggk.dk
www.ggk.dk

GREENFEE
Periode: sæsonstart til 28. juni og igen fra
den 31. august:
Hverdage:....................................350,00 kr.
Weekend.....................................450,00 kr.
GREENFEE 29 JUNI - 30. AUGUST
Alle dage:....................................450,00 kr.

FORHOLD
● Restaurant
■

● Buggy/trolley leje
■

● Omklædning
■

■ Banetoilet

● Proshop
■

● Fri rangebolde
■

DANMARK

GILLELEJE

G

Golfklub ligger ca. 2
km fra Dronning
Mølle og 5 km fra
Gilleje, kendte badebyer, hvis
antal beboere eksploderer
om sommeren. Banen ligger
lidt inde i landet så at sige
midt i naturen med Sophienlund Gods som nabo; der
hersker en dejlig ro hele vejen rundt på banen.
Ved indskrivningen får vi
en lille velkomstpose med
scorekort, der er udskrevet,
baneguide og blyanter – og
det er rart at blive modtaget
sådan!
Baneguiden er vigtig, hvis
man skal slippe godt fra mødet med Gilleleje, der kræver en god portion course management.
Vi har tid til at varme op
og det er en god idé for klubben har nogle super gode træningsfaciliteter og range bolde
til fri afbenyttelse.
Hul 1 et regulært par5-hul
på 472 m fra Tee 58 og spiller forskelligt alt efter om
vinden er med – vestenvind
– eller det modsatte. Udslaget kan godt drille, fordi der
er bunker i landingsfeltet i
den højre side og en række
træer tæt på out of bounds i
venstre. Indspillet er meget
smukt til en stor nyreformet
og aflang green med et run
off-område, der fylder godt
op i venstre side af green.
Der er hele fire teesteder
i Gilleleje, og de er markeret
med den banelængde som de
repræsenterer, dvs. 49 – 53
– 58 – 61.
illeleje

Efter et langt par3-hul på
hul 2, kommer man til det
flotte par3-hul, der taler til
alle sanser og bør nok spilles med lidt forsigtighed. At
dømme efter handicapnøglen, som er 12, bør der ikke
være de store problemer. Hullet måler blot 280 m fra Tee
58, og den største udfordring
er ganske enkelt at placere
bolden på det smalle stykke
i doglegget, så der er plads
til at spille uhindret op til en
green, der er omgivet af vand
til tre af siderne.
Hvis man vil forberede sig
inden runden, så kan det anbefales at besøge klubbens
hjemmeside. Her finder man
en virtuel baneguide, hvor
man kommer på en flyvetur
hen over alle 18 huller.
Lidt trangt
De første huller er lidt trange
og har et parklignende præg.
Fairways er omkranset af
rækker af træer eller hegn,
og et skævt træf bliver hurtigt straffet med et ekstra
slag for at komme ud fra træerne.
Hul 5. er et af banens mest
spektakulære, hvor man i
udslaget står hævet over en
fairway med masser af plads
til at lande bolden, selv om
træer i begge sider godt kan
drille. Ikke mindst i dag, hvor
vinden strækker flagdugen
på green ud i sin fulde længde.
Til venstre for hullet breder mosen sig, og de næste
to huller spiller ligeledes i et
moseområde, hvilket vil side
flade huller.
Hul 9, et par5-hul på 441
m fra Tee 58 er et brag af et

goflhul. Fra teestedet er det
direkte udsyn til flaget og til
en fairway der bugter sig op
og ned. Der er ingen grund
til at satse hele butikken i
udslaget på det forholdsvis
korte par5-hul. Indspillet til
en eleveret green, der ikke
kan ses er super svært; to
greenbunkers tager de bolde,
der er for korte og de lange
fortsætter ned ad bakken på
den anden side af green.
En runde på Gilleleje er
en sand naturoplevelse. Beliggenheden i og omkring Esrum Ådal giver gode betingelser for dyr og planter. Alle
ser fasanerne, der nærmest
har taget bolig på banen. Og
skuer man op mod himlen er
der gode chancer for at se
musvåger, gåsetræk forår og
efterår, og glenterne med de
kileformede haler. De mange
buske og hegn tiltrækker
småfugle, mens rådyr gumler sig igennem markerne
bag Hul 9.

Fik foræret jord og gårde
Den kendte svenske banearkitekt Jan Sederholm har
tegnet den nuværende bane,
som blev åbnet i 1970, som
nummer 25.
Klubben startede med en
lille 5 hullers bane vest for
Gilleleje. Kun et år efter besluttede man at flytte, og
lejede sig herefter ind på arealerne tilhørende Passebækgård, hvor der blev anlagt en 9 hullers golfbane i
1971. Klubbens største ønske var at komme til at spille
på en rigtig golfbane – en
med 18 huller, men myndighederne stillede sig i vejen
for en udvidelse af banen.
Derfor blev det endnu en
gang besluttet at flytte og
valget faldt på arealerne i
Ferle, hvor jordstykkerne tilhørende Ferlegård og Leidemosegård kunne anvendes
til en 18 hullers mesterskabsbane. Såvel bygninger som
jord blev i 1984 købt af klubbens daværende formand

Gilleleje har et parklignende præg på de første huller.
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ber Gilleleje langt op på listen over de
bedste baner i Danmark.
Banen har været udskældt for sin
rough, der har frarøvet spillerne alt for
mange bolde og sinket spillet, men det
bliver der ændret kraftigt på i sæsonen 2016. Klubbens manager Peter
Rønne fortæller, at der netop er indkøbt en speciel maskine som er beregnet til at klippe rough, blandt andet
vil noget af roughen mellem teesteder
og fairway blive klippet til semirough
af hensyn til spillere, der ikke slår
langt.
Men roughen vil fortsat være et vigtigt banelement, som baneudvalget
skriver i et notat: ”Det er dog en del af
Gillelejes banekarakter at roughen er
til stede - en egentlig “parkbane” er
ikke under overvejelse.”
Udviklingsplanen tager i 2016 desuden fat på at udvide fairways og semirough på en del af hullerne.

Restauranten drives af
Jeff og Rikke Hansen,
som i 2015 fejrede 10
års jubilæum.

Erik Westermann, som på klubbens
generalforsamling den 17. april 1987
bekendtgjorde, at han og hans kone
Gerda Westermann overdrog de to gårde
og den tilhørende jord kvit og frit til
klubben. Den flotte gave blev forvandlet til en golfbane som blev indviet 2.
pinsedag 1988 med de første 9 huller
og året efter kom de sidste 9 huller.
Gilleleje Golfklub har knap 1.000
medlemmer og dertil kommer cirka
5.000 greenfee-spillere, heraf mange
svenskere, som årligt besøger banen.
Gilleleje har desuden været vært for
flere store turneringer og mesterskaber og har så sendt som i 2014 afholdt
DM i slagspil.
Svensk Banearkitekt
Gilleleje Golfklub har med hjælp fra
banearkitekt Henrik Jacobsen i de seneste par år re-designet et par huller
samt skabt to nye, der blev taget i brug
i 2014.
Klubben har den erklærede vision
at være blandt de 10 bedste golfbaner
i Danmark, og der er bestemt mange
ingredienser, ikke mindst den gode vedligeholdelse fra de seks greenkeepere,
og et super godt re-design som skub-

Nogle af Danmarks bedste greens
Man mærker de umanerligt flotte greens
på alle 18 huller. De er let ondulerede
med en oveflade der er jævne som billardborde, og det er en ren fornøjelse
at spille på.
Ud over banens meget varierede layout med doglegs og rough, er det især
greenbunkers, der giver udfordringerne.
Banearkitekten har forkærlighed for
at placere to bunkers i forkant af green,
som samtidig er placeret hvor de nyreformede greens snævrer ind. Dertil
kommer run off-områder.
De sidste ni huller er mindst lige så
spektakulære som forni, og lidt mere
kuperet. Der er en del blinde huller –
blandt andet Hul 10, der spiller op over
en stor bakke, men banen synes på ingen måde unfair.
Hul 12, banens sværeste, sætter sine
spor i hukommelsen. Et par 4-hul på
371 m fra Tee 58 lyder langtfra skræmmende. Hullet har i år fået en stor ny
sø, som går langs med fairway og ud
til doglegget. Det er blevet et gennemført risk/reward-hul for dem, der kan
slå rigtigt langt og derved skære omkring 50 meter af hullet.
Hul 16 er også værd at fremhæve,
ikke mindst den store run off, der falder kraftigt og fylder godt på højre
greenkant. Eller det helt nye Hul 17 –
et superflot par3-hul med stort fald og
en monsterdyb bunker, mens afslutningshullet fuldender en god golfrunde.
Især fordi det kuperede par5-hul på
476 m først spiller lidt op ad bakke, og
derefter ned mod to søer, der godt kan
være svære at komme uden om.
Efter runden lader vi os beværte af
restauratørparret Jeff og Rikke Hansen, som i 2015 fejrede 10 års jubilæum.

Green Time Travel har mere end 25 års
erfaring i at arrangere golfrejser. Vi har
spændende grupperejser som f.eks.:

DA-Masters, Agadir, 27.2.-5.3.16

Spil som proerne—turnering over 8 dage
med livescore, TV-dækning og CUT!
DA-Masters er en uge, med samme rammer for amatører, som de professionelle. Vi bor på det femstjernede hotel Royal Atlas i Agadir, der ligger lige ud til
Atlanterhavet. Turneringen afholdes for 14. gang og
er for alle op til hcp. 36!
Pris kr. 10.998. Information og tilmelding på

www.da-masters.dk

Vi har rejser til de bedste baner
i verden. Som f.eks.:
Golfrejse til kult-baner i USA

Spil 2015 US Open-banen, Chambers Bay, samt Bandon Dunes Golf Resort d. 14.-22.10.2015. En golfrejse
ud over det sædvanlige med nogle af de vildeste baner i USA! Pris kr. 28.998

Vi har gruppe-, pro– og individuelle rejser til hele verden. F.eks.:
Marrakesh d. 1.-8.
marts 2016. Hotel
Palmeraie (*****),
fly, 5 runder golf, alle
transfers: kr. 7.498
greentime.dk • info@green-time.com • 43 76 00 07
Green Time Travel er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2572

En strid rough!
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Wilson Staff F5 jern til
Crossover-spilleren, der vil
have det hele, længde, tilgivelse og tour føling.
FG Tour F5 driveren har et
meget enkelt justeringssystem.
F5 fairways og hybrider er
udført i maraging stål og
kan justeres.

NYT
GREJ

- F TIL BÅDE DE BEDSTE OG NÆSTBEDSTE Wilson Staff på banen
med 2016-nyhederne, der
bl.a. byder på nye jern og
woods i F-serien.

I

en årrække har Wilson Staff
opereret med et enkelt koncept, hvor man lynhurtigt
kan se, hvilket udstyr, der
passer til en som spiller.
D-serien står for Distance. Det
er dem, der først og fremmest skal
have hjælp til at få bolden i luften
og skal have så meget længde som
muligt ud af det input, man er i
stand til at give.
F-serien står for Feel. Det er de
bedre spillere, der rammer bolden
godt, og har brug for udstyr, de kan
arbejde med, når de slår deres slag.
Mellem disse to seiren, finder
vi C-serien, der står for Crossover,

altså dem, der befinder sig et sted
midt i mellem. Spillere, der har
brug for lidt hjælp, men som er
dygtige nok til også gerne at ville
forme slagene.
Til januar kommer Wilsons nye
2016-produkter i handlen og her
finder en helt ny F5-linje, der som
navnet indikerer hører under Flinjen, men som faktisk også henvender sig til C-linje-spillere. Jernene er smedet i 8620 carbon stål,
der giver masser af føling og respons med slagene, samtidig har
de samme Speed Sole teknologi,
som sidste år blev introduceret i
D200-jernene, og blev særdeles
godt modtaget. Speed Sole teknologien skaber en tynd overgang
mellem sål og slagflade, der udvider slagfladens sweet spot så det
også tilgodeser slag, der er taget
lidt i bunden af slagfladen, en ganske almindelig fejl hos langt stør-

steparten af os. Boldens udgangshastighed og slagets længde øges
selvom slaget ikke er 100 procent
spot on.
Det er i dag mere og mere almindeligt, at selv de bedste spillere tager imod den hjælp de kan
få fra konstruktørerne, så derfor
er det et naturligt skridt, at Wilsons F5-serie henvender sig så
bredt, som den gør. Fås i 4-PW
samt med mulighed for at supplere
med GW og 3-jern. True Temper
Dynamic Gold XP og MRC Kuro
Kage LB 85 grafitskafter er standard og prisen er 6.499 for syv
jern med stålskafter og 6.999 kr.
for syv jern med grafitskafter.
Woods i samme serie
FG Tour F5-serien omfatter også
en fuld linje af woods, fra den avancerede, justerbare F5 driver, over
tre fairways til tre hybrider, der

også er justerbare +2/-1 grader, og
med mulighed for at justere hybridens lie med op til 2 grader upright.
Driver fås med enten 9 grader
eller 10,5 graders standard loft,
der i begge tilfælde kan justeres
med -1/+2 grader, og indstillingen
af alle woods i serien er super enkel takket være en Fast Fit teknologi, der gør, at man ikke behøver
at tage hele hovedet af skaftet. I
det 460 cc store driverhoved findes tillige en udskiftelig vægtskrue
i sålen, der gør det muligt at justere sig frem til den helt ideelle
udgangsvinkel som i sidste ende
betyder maksimal længde. Den
nye Wilson FG Tour F5 driver kommer til at koste 2999 kr. med Mitsubishi Rayon Fubuki Z 50 staft,
mens fairways og hybrid kommer
til at koste hhv. 1899 og 1699 kr.

Verdens blødeste urethane bold
Urethane skallen er det de
bedste spillere
vil, have. Giver
optimal føling i
det korte spil.

Wilsons DX3 Urethane
hævdes, at være den blødeste på markedet.
Bolde med en blød kompression er
blevet ganske populære – også selvom
de endnu ikke for alvor truer de hårdere, deciderede tourbolde.
Wilson var tidligt ude og sætte nye
standarder for bløde bolde, og med
lanceringen af den nye DX3 Urethane melder man sig ind i kampen
med bløde bolde, der har touregenskaber.

Med en kompression på 55 er DX3
den blødeste bold på markedet med
urethane skal, der giver alt det spin,
nap og bid på og omkring greens, som
de bedste spillere kræver. Den lave
kompression giver naturligvis en
utrolig blød føling, og mellem den
bløde kerne og den bløde skal, ligger
et fastere mellemlag, der er med til
at give ekstra længde fra tee. DX3
Urethane henvender sig til alle typer af golfspillere, men især dem, der
stiller krav til performance ind til,
omkring og på greens. Pris: 299 kr.
dusinet.
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Backtee tilbud
SPAR op til 50%

Ecco sko
Dame KUN 649.Herre KUN 799.-

Cleveland putter
Tilbud 799.-

Puma
Dame sko
Flere farver
Tilbud 399.-

Puma
Herre sko
Water Proof
Tilbud 499.-

Backtee Windbreaker
Til damer og herre - flere farver
Før 999.Nu kun 499.-

på følgende dage:
Lør-søn 28-29/11
Lør-søn 5-6/12
Lør-søn 12-13/12
Lør-søn 19-20/12
KUN 100.- pr person

Srixon bolde
Dame Soft/Herre soft
Ad 333
Før 228.Nu kun 149.-

Bærebags
7 rum
Før 1399.Nu kun 699.-

Looper vogn
Cleveland bærebags
4 hjulet
14 rums
m/paraplyholder
Før 1799.Tilbud 899.Nu kun 849.-
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Backtee Bags
Flere farver
Før 1399.Nu kun 839.-

Puma Bags
Flere farver
Før 1599.Nu kun 799.-

Bagbay rejsecover
Før 449.Nu kun 249.-

Cleveland Wegde
50-56-60 grader
Før 999.Nu kun 499.-

Henne Golfklub
Hennebysvej 30 · 6854 Henne
Tel: (+45) 75 25 56 10
www.hennegolfklub.dk

26

UDSTYR

UDSTYRSNYHEDER
VED MORTEN BUCKHØJ

TRE NYE BOLDE FRA TAYLORMADE

Vidste du, at….

2015 HAR VÆRET
JUBILÆUMSÅRET
FOR VERDENS
MEST
SUCCESFULDE
GOLFBOLD.
2000 var året, hvor Callaway Golf introducerede deres første golfbold, Rule 35,
der havde en solid kerne,
som den første nogensinde.
Samme år sendte Nike en
Tour Accuracy bold på
markedet med de samme
egenskaber.
De to bolde sendte chokbølger gennem hovedkvarteret hos golfbranchens førende boldproducent,
Titleist, for Titleist ’ejede’
markedet for spundne
bolde, et marked, der med
’solid core’ boldenes ankomst så ud til at være uddøende.
Men på Titleists boldfabrik i Fairhaven var man
også i gang med at udforske egenskaberne ved den
solide kerne, og da man
mod slutningen af 2000
havde fået tilpas med positiv feedback fra tourspillerne, sendte Titleist deres
bud på en ’solid core’ bold
til godkendelse hos USGA.
Navnet på den bold var
Pro V1. Allerede i den første turnering, den blev benyttet vakte den enorm opsigt. Den rutinerede
tourspiller Peter Jacobsen
udtalte allerede inden turneringsstarten i Las Vegas,
at bolden føltes helt fantastisk, og at han var sikker
på, at den der senere på
ugen ville stå som vinder
af turneringen, ville være
en af dem, der spillede Pro
V1. Han fik ret. Vinder
blev Billy Andrade, foran
Phil Mickelson. Begge spillede Pro V1. Siden har ingen bolde på markedet været i stand til at true Pro
V1’s popularitet. Den har i
15 år været markedets
mest solgte, mest spillede
og mest vindende bold.

Justin Rose vandt
Hong Kong Open første
gang han havde den
nye Tour Preferred X
bold i spil.

I

følge TaylorMade selv er TaylorMades golfbolde de næstmest spillede på PGA Tour efter Titleist. Det skyldes muligvis
kontraktlige forpligtelser, men det
ganske gode bolde de laver, og
netop hvor den europæiske sæson
går på hæld har man lanceret tre
nye bolde på markedet. Eller tre
opdateringer, må man hellere sige,
for Tour Preferred, Tour Preferred
X og Project (a) er alle forbedrede
versioner af allerede eksisterende
modeller.
Da Justin Rose vandt Hong
Kong Open, var det med Tour Preferred X bolde i bag’en for første
gang. Det er avanceret 5-piece
konstruktion med 87 kompression, som er den af boldene, der giver mest kontrol
for dem, der forstår at udnytte egenskaberne. Soft Tech
cast urethane skallen har et
mønster med 322 dimples,
men er tykkere end tidligere,
hvilket altså skulle give bedre
kontrol. Især med jernene ind
til green, får man ekstra lav

boldflugt med øget spin med denne
bold.
Tour Preferred bolden – uden
X – er TaylorMades blødeste tourbold med blot 80 kompression. Det
er en 4-piece konstruktion, hvor
det inderste mellemlag er videreudviklet, så det er blødere og mere
fleksibelt end tidligere. Bolden
henvender sig bredt til spillere,
der uanset swinghastighed, gerne
vil have en blød bold med tour
performance. Skallen har samme

322 dimples mønster som ’X’ , men
i den oprindelige ’tyndere’ udgave
af Soft Tech cast urethane. Begge
bolde er i butikkerne fra 15. december til 449 kr. dusinet.
Den nye Project (a) bold henvender sig til den kræsne amatørspiller, der søger øget spin og bedre
egenskaber på slagene fra omkring 30 meter. Altså en bold for
os, der misser en del greens, og
har brug for at komme ’ind og i’.
I modsætning til den tidligere model er den overordnede kompression sænket fra 88 til
70, og det skyldes især, at
man har ændret REACT kernens kompression fra 60 til
40. Den bløde, fleksible kerne
resulterer i mere længde fra
tee. 3-piece konstruktion med
Soft Tech cast Urethane skal
for lækker føling og stabil
boldflugt. 349 kr.

Game Golf Live

Tracking gadget bliver endnu bedre
og mere avanceret.
Du har muligvis set nogle gå rundt med en lille rød dims
i bæltet når de spiller golf, som de fører køllen op til, når
de har slået. Den lille dims hedder Game Golf og er en
sjov gadget, der tracker dine slag og gør det muligt at
analysere dit spil. Man monterer en lille, flad sensor i
grippet på alle køller i
bag’en, og når man holder den op til dimsen i bæltet registreres slaget via
NFC til Game Golf, hvor
du efter runden kan uploade
runden på din PC og få
data frem. Hvor langt har
du slået? Hvor har du ligget? Flere professionelle
spillere, bl.a. Graeme
McDowell og Jim Furyk
benytter Game Golf i træningsrunder, og lægger deres scores ud på den sociale platform, der hører til
systemet, så vi andre kan
’konkurrere’ med dem og
måle os med dem.

Den halvandet år gamle første version af Game Golf
er nu blevet opdateret med en Game Golf Live, der gør
det muligt, via bluetooth til mobiltelefonen, at følge sine
slag og statistikker mest man spiller, altså uden at enheden først skal kobles til en PC og uploade data.
Manden bag Game Golf, John McGuire,
fortæller, at det er ønsker fra brugerne, der
har ført til udviklingen af den nye version,
som også gør det muligt, straks, at se hvor
man har vundet/tabt slag i forhold til enten sit normale spil eller i forhold til de målsætninger, man har opsat. I forbindelse
med opgraderingen, fungerer Golf Golf
Live nu også som afstandsmåler via GPS
enheden i din smartphone.
Den klassiske Game Golf gadget koster
ca. 1.600 kr., mens Game
Golf Live forventes at
komme til at koste i omegnen af 2.300 kr.

Golf, Wellness & Grænseshopping
1 x Greenfee til Sønderjyllands Golfklub pr. person
Overnatning i dobbeltværelse
Stor morgenmadsbuffet
Nem og bekvem grænseshopping hos Fleggaard i samme bygning som hotellet

Dkk. 699,-

*

pr. person.
Inkl. overnatning og greenfee til Sønderjyllands Golfklub
Opholdet indeholder:
Fri adgang til vores wellness-afdeling Aquapoint og fitnessrum
Brug af vores keglebane · Gratis trådløst internet og parkering
* Weekendtillæg v/ ankomst fredag og lørdag på 114 kr pr. pers. per dag.

I samarbejde med:

Alte Zollstraße 44 ∙ 24955 Harrislee ∙ Tyskland ∙ Tel.: +45 7230 3777 ∙ info@hotel-des-nordens.com
www.hotel-des-nordens.com ·

/HoteldesNordens

REJSER

KOR

28

DESTINATION:

KORSIKA

TRANSFER STATION:
110-5573756

FLIGHT:
101

Korsika som ligger
ca. fem timers sejlads fra Nice er en
frodig klippeø. Her
flokkes turister om
de kridhvide sandstrande, boltrer sig
i det azurblå hav,
vandrer i bjergene
og spiller golf på
klipperne i første
strandrække.

KORSIKA

SÆTTER SANSERNE I SPIL

F a k ta b o x

Af Klaus Hybler
Foto: Domaine de Sperone & Murtoli

N
FAKTA OM KORSIKA
Indbyggere: ca. 300.000
Geografi: Korsika er 183 kilometer lang og 83 kilometer
bred.
Sprog: Fransk/korsikansk
REJSEN DERTIL
Fly fra København via Nice til
Ajaccio. Efter en overnatning
kørte vi i lejet bil til Bonifacio,
som er den sydligste region på
Korsika.
BEDSTE TIDSPUNKT:
Man kan godt spille golf hele
året, men forår, sommer og eftertår er det bedste tidspunkt.

år det hand-

ler om golf er der
én god grund til
at komme til Korsika: den super
spektakulære golfbane Sperone, der ligger på den sydlige
del af øen lidt udenfor den charmerende by Bonifacio. Alle 18.
huller er en stor golfoplevelse,
der sætter gode spor i hukommelsen. Man vil især huske de
bagerste ni huller, der spiller
på klipperne helt ud til Middelhavet, men de første ni huller skal man ikke kimse ad.
Den forholdsvis nye 9. hullers Domaine de Murtoli er bestemt også et besøg værd, mens
de øvrige tre baner på Korsika
– som har seks til ni huller –
er i mindre god, hvis ikke dårlig stand.
Man kan ikke kalde Korsika

for en golfdestination. Dertil
er der for få golfbaner og golfhuller. Faktisk er det kun Sperone, som har 18 huller. Alligevel kan det bestemt anbefales
at henlægge golfferien til Korsika, hvis man vælger at bo regionen Bonifacio, hvor øens to
golfperler ligger.
Sperone er hele rejsen
værd
I det øjeblik man bevæger sig
ud på Sperone golfklubs terrasse møder man en imponerende udsigt. Nederst i synsfeltet er stor del af baneområdet
godt dækket af træer, mens horisonten fyldes af det smukkeste azurblå hav, og langt ude
dukker den italienske ø Sardinien op. Det tager blot omkring
20 minutter at sejle mellem det
sydlige Korsika og Sardinien.
Robert Trent Jones Senior
har gjort sit bedste for at give
en masse udfordringer i det let

kuperet område. Trent Jones
Senior har haft ganske meget
land til rådighed, og således er
de 18. huller udlagt på et 73
hektar stort område med god
afstand mellem hullerne. Det
giver en herlig oplevelse af at
være tæt på naturen uden at
blive forstyrret af andre spillere, og netop naturen bliver
der hæget om. Sperone har
nemlig som den første franske
klub i 1999 forpligtet sig til at
opfylde nogle særlige miljøvenlige krav i forhold til ”Ecology
Unit of the European Golf Association”.
Banedesigneren har desuden
sat et solidt aftryk i form af
eleverede teesteder og greens,
en kæmpe portion bunkers som
er strøet ud over hele banen
samt nogle store og forholdsvis
flade greens.
Der er ganske god plads på
alle fairways. Vi mister kun enkelte bolde i de tætte rækker

MERE INFO:
www.visit-corsica.com/

FRANKRIG

arcelona

ddelhavet

ITALIEN

Venedig

FRANKRIG

KORSIKA

Bonifacio ligger på kanten
af klipperne og er omgivet
af mere end 20 smukke
sandstrande, der indbyder
til både svømning og dykning i det azurblå hav.

De 9. huller på Domaine de
Murtoli ligger midt i et beskyttet naturområde.

Sådan et hus kam man leje på
luksusresortet Domaine de
Murtoli ved Bonifacio.

af træer og buske, som omkranser de fleste huller. Rough er
næsten ikke eksisterende, men
der er masser af andre elementer vi skal vogte os for. Ikke
mindst de blinde huller, hvor
man typisk lander drivet på en
skrånende fairway, og ikke
mindst de huller som kræver
et solidt udslag for at forcere
kløfterne.

At spille Sperone
er en golfoplevelse ud over det
sædvanlige.

Wauw!
De første ni huller på Sperone er ganske glimrende. Gedigne og afvekslende
golfhuller, men da vi teer ud på de sidste 9 huller kan vi næsten ikke få armene ned af bare begejstring. Bagni
er helt igennem spektakulær. Hul 10
spiller over en dyb kløft, mens hul 11
falder stejlt og åbenbarer en storslået
udsigt til havet.
Hul 12 er et kort par3-hul som spiller langs med havet – det vil sige adskillige meter over vandlinjen – og over
en kløft til green, der ligger højt i terrænet. Udsigten er til klipper og små
strande er fænomenal fra green på hul
2, og herlighederne fortsætter på de
følgende huller; signaturhullet Hul 16
har sin hvide tee box på en lille tange
af klipper, hvor driver slås over vand.
Banens vedligeholdelse halter dog
meget efter det mesterligt udformede
design, og man kan undre sig over, at
græsset på fairways gror så dårligt, og
at teestederne og bunkers virker helt
forsømte. Er greenkeeperne mon taget
på ferie? En del af forklaringen er givetvis, at vi spiller banen i midten af
oktober måned, hvor antallet af turister er decimeret i forhold til højsæsonen. Det betyder ganske enkelt en nedprioritering af banevedligeholdelsen.
At banen har stået langt flottere er
sikkert, idet Sperone hele tre gange er
udråbt til bedste golfbane i Frankrig
af magasinet Golf Européen, mens andre har givet den tilnavnet Middelhavets ”Pebble-Beach” takket være de
huller der spiller på kanten af de hvide
kalk-klipper ud til havet.
Man kan købe greenfee fra 75 Euro
i lavsæsonen til 98 Euro i højsæsonen.
Midt imellem bjerge
og havet
Domaine de Murtoli er meget mere

GolferPal
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end 9-hullers golfbane. Det er samtidig adgangen til et meget stort naturområde der strækker sig fra Middelhavet og et godt stykke op i bjergene.
Her er 50 km bumpet grusvej, hvor
hjulakslerne kommer på prøve.
Det er som at køre ind i en naturpark, hvad det også på mange måder
er. Den samme familie har eget jorden
i et par generationer og har dyrket
markerne, høstet oliventræer og passet et større fårehold. Og, sådan er det
stadig med den store tilføjelse, at de
gamle faldefærdige huse til fårehyrder er udskiftet med 20 huse med tykke
mure i granitsten på samme måde og
i samme byggestil – bl.a. ved at bruge
materialer som er mere end 100 år –
som man opførte huse i slutningen af
1800-tallet.
Alle husene ligger langt fra hinanden og alle kan derfor være uforstyrret, hvilket tiltrækker skuespillere og
politikere, blandt andre har den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy boet her med sin familie.
Domaine de Murtoli har også sin
egen lagune og strand med det reneste sand, omgivet af små klippeformationer.
Det er ren luksus at indlogere sig i
disse landejendomme, der kan huse
alt fra 2 til 16 personer, og blandt meget andet lokker med pool og stor overdækket terrasse med udendørs køkken. Gæsterne kan aflevere en
indkøbsliste til receptionen eller vælge
at få alle måltider serveret i huset, eller som sidste mulighed spise på en af
restauranterne som tæller en hyggelig restaurant på stranden eller i en
naturlig hule.
Der er tale om high end-indkvartering, hvilket afspejler sig i relativt høje
priser for overnatning. Hvis man ikke
bor på resortet er det stadig muligt
ved forudbestilling at besøge restauranterne eller spille en runde golf.
En perle fra Kyle Philips
Kyle Philips har designet de 9 eventyrlige huller på Domaine de Murtoli,
der åbnende for blot halvandet år siden. Gæster på resortet har fortrinsret til at spille banen, men greenfee
spillere er også meget velkomne, og
må slippe 100 Euro i greenfee.
Banen er anlagt uden at der er flyttet nævneværdige mængder af jord.
Visionen har været at skabe en golfbane som så at sige er lagt oven på det
eksisterende landskab som er kuperet, dog ikke mere end man sagtens
kan gå de 9. huller.
Kyle Philips, som er kendt for at bevare det naturlige præg, har ladet
rough gro omkring de organisk formede greens – i alt fald nogle af dem.
Han har desuden fået de mindre vandløb der udspringer i bjergene i spil.
Banen er ganske åben med enkelte
oliventræer hist og her, men det er bestemt overkommeligt at ramme de
brede fairways.
Der er ikke en finger at sætte på
vedligeholdelsen. Især de store greens
– tre af dem er dobbeltgreens, bliver
der taget kærligt hånd om.
På flere af hullerne står man højt
hævet på teestedet med en god udsigt
over selve hullet, og kigger man sig
omkring vil man både kunne se de
smukke bjerge der omgiver banen samt
Middelhavet i det fjerne. Det trækker
lidt ned at et hul krydser direkte over
en green på et andet hul, og at man på
et par hullerne bliver i tvivl om spilleretningen.

EasyPal

den nemme løsning

Golfvogn, der med et enkelt klik åbner og lukker sig helt automatisk.
Fylder ikke meget, hvilket gør, at den er nem at transportere til og fra
golfbanen bag i en bil.
Fås i farverne:
/ rød
 Sort
Sort
 / hvid

Inkl. tilbehør:
Opbevaringsboks
Paraply-holder
Kop-holder





Garanti: 2 år
Fuld længde:
Mål foldet:
Vægt:
Batteri:
Adapter:

L 115 x B 61 x H 111 cm.
L x B x H 71 x 47 x 34 cm.
8,8 kg
12V Lithium-ion (1200mAh.)
220V

Pris 1.995,GolferPal.dk

WorldPal EU HQ Office
Goudsesingel 64
3011 KD Rotterdam
www.facebook.com/GolferPal.Europe

852-1 juli A5.indd 1

Mere information på hjemmesiden www.GolferPal.dk
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GolferPal.dk
Kong Frederiks Vej 19 og 23
+ 45 28 701 190
DK- 8800 Viborg
www.golferpal.dk
Denmark
info@golferpal.dk
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Morten Buckhøj – Lars H. Laursen

Gavekort til PROGOLF Scandinavia’s
butikker og webshops. Den flade gave der
luner under juletræet.

Golf
– EN INTRODUKTION

muusmann forlag

Golf – en
introduktion
af Morten
Buckhøj
En grundbog
om golf,
traditionerne,
turneringerne
og hvordan du
selv får mest
ud af spillet,
kr. 299,00

Golf GPS
IZZO er bedst kendt for golfbags og smarte bæreseler.
Selskabet laver dog også andet, blandt andet en lille
kompakt Golf GPS med navnet Swami 4000+. Den er
forud installeret med mere end 30.000 golfbaner
world wide, og kræver ikke nogen form for abonnement. IZZO Swami giver enkle mål til, for-, midt- og
bagkant af green, samt mål til både for- og bagkant af
bunkers, hazarder og doglegs. Det bedste med den er
imidlertid prisen, der blot er 1.500 kr.

Regnhat

Röhnisch
Sarita strikhue kr. 149,00
Let dun jakke kr. 1.250,00
Buks kr. 699,00

Wilson Staff,
kr. 150,00

Quilt
taske
Róhnisch,
kr. 199,00

Kakadu golfhandsker
Julegaven til golfspilleren, der gerne vil have det bedste. De australske kakadu golfhandsker er simpelthen
noget af det lækreste man kan have på. De har været
fremstillet i Australien siden 1992, men først i begyndelsen af dette år kom de på det danske marked. De
fås i syv størrelser til både mænd og kvinder. De er
bløde og holdbare, og giver det helt optimale greb om
køllerne. Det særlige kængurulæder, er tyndere end
hvad man oplever i konventionelle handsker, og handskerne er lige gode i al slags vejr. Prisen er 239 kr.

Golfophold Glæd én af dine nærmeste og
læg et golfophold til Danske-Hoteller under juletræet.
Køb gavekort på www.danske-hoteller.dk
F O RT S Æ T T E S N Æ S T E S I D E . . .
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GLÆD DIG TIL EN NY SÆSON
- vi er klar til at booke ophold for 2016

www.hfgc.dk

C
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Spil golf på den - vel nok - smukkest beliggende golfbane i Danmark.
Hjarbæk Fjord Golfcenter er perfekt til f.eks.
KLUB-I-KLUB turen eller et weekendophold
med frisk luft og masser af god golf,
Vi har i alt 72 sengepladse i 24 lejligheder,
som alle ligger lige ud til golfbanerne.
Ophold indhold, f.eks:

3 dage, 2 runder
incl. 2 overnatning m. morgenmad, linned og
slutrengøring, samt bolde på range.
Marts-april:
Alle dage, pr. person kr. 1.045.Maj-juni:
Hverdage, pr. person kr. 1.145.Weekend, pr. person kr. 1.245.Juli:
Alle dage, pr. person kr. 945.August-september:
Hverdage, pr. person kr. 1.145.Weekend, pr. person kr. 1.245.Oktober:
Alle dage, pr. person kr. 1.045.-

Hjarbæk Fjord Golfcenter · +45 8669 6288 · info@hfgc.dk

Gå på
shopping
- vores ProShop drives af
GolfStore, og hylderne er
fyldte med gode tilbud.
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Golf GPS
Tom Tom er en kæmpe spiller på det
almindelige GPS-marked, og kom sidste år også med på sportssiden med
bl.a. et ganske udmærket golf GPS
ur, som lige nu sælges med rabat til
1.495 kr. Tom Tom uret er ganske
præcist og giver udover afstande til
for-, midt- og bagkant af greens mål
til forhindringer, om end det så kræver lidt mere ’pilleri’ ved den lille
skærm og styretasten, der en anelse
upraktisk er placeret separat under
skærmen. Upraktisk forstået på den
måde, at man lidt for nemt kommer
til at aktivere den uforvarende. Alt i
alt er Tom Toms golfur dog et glimrende produkt til prisen.

Beaine hue
Röhnisch, Sarine, kr. 149,00

Tag på ø-tur med
hele familien
Rederiet Færgen sejler dig og din
familie på oplevelsestur til de danske øer for kr. 844,00 t/r incl. personbil og op til 5 personer.
Besøg Samsø Falkecenter for blot
kr. 460,00 for 2 voksne og 3 børn

Parca
Junge Dun Parca, Gundtoft,
kr. 2.499,00

Polo Daily Sports, Jalynn quick dry polo, kr. 599,00
Sansa
headband
Röhnish,
kr. 129,00

Röhnisch
Let dunjakke, kr. 1.250,00
Buks, kr. 699,00

Beaumont

Sarita strikhue

Let dunjakke, Gundtoft,
kr. 1.299,00

Röhnish, kr. 149,00

F O RT S Æ T T E S N Æ S T E S I D E . . .

GOLF & GOURMET MARIAGERFJORD
Se mere på www.golfoggourmet.dk

Julegaven til alle
Køb e golfspillere.

En overnatning inkl. 3-retters gourmetmenu, stor
morgenbuﬀet og 2x greenfee.

kr. 1048,-

t

To overnatninger inkl. 2 x 3-retters gourmetmenu
2x stor morgenbuﬀet og 3x greenfee.

GOLF & GOURMET

kr. 1798,-

Tre overnatninger inkl. 3 x 3-retters gourmetmenu
3x stor morgenbuﬀet og 4x greenfee.

ophold i julegave

kr. 2498,-

Priserne gælder pr. person på dobbeltværelse.Tillæg for enkeltværelse kr. 300,- pr. nat.

SAMMENSÆT SELV DIN GOLFOPLEVELSE – WWW.GOLFOGGOURMET.DK
POSTGAARDEN

ROLD STORKRO

Mariager ligger midt i hjertet af Danmarks
mindste købstad Mariager. Den kan føres
tilbage til omkring 1660, hvor den var ejet af
byens suverænt rigeste mand.

Rold StorKro er beliggende i kanten af Rold Skov,
for foden af Rebild Bakker, midtvejs mellem
Aalborg og Hobro. Efter en dejlig dag på golfbanen glæder vi os til at danne rammen om et godt
måltid mad og en god nats søvn.
Se mere på www.golfoggourmet.dk

Tlf. +45 98 54 10 12
www.hotelpostgaardenmariager.dk

Tlf. +45 98 37 51 00

Ankom søndag og spar 200.-

HOTEL AMERIKA

HOTEL AA MØLLE

ved Danmarks smukkeste fjord. Hotellet er
omgivet af den skønneste natur, har adgang til
egen strand og med Kastbjerg å bugtende sig
gennem den gamle vandmølle.

tilbyder 66 værelser og er et tip-top moderne
4
hotel beliggende i naturskønt
område i Østerskoven i Hobro. Vi tilbyder bl.a.
fri trådløs internet og ved ankomst er der en .
mousserende vin, frisk frugt og chokolade på
værelset.

Tlf. +45 98 57 57 22
www.aamolle.dk

Tlf. +45 98 54 42 00
www.hotelamerika.dk
Ankom søndag og spar 200.Amerikavej 48 9500 Hobro Tlf. +45 98544200 www.hotelamerika.dk

SAMMENSÆT SELV DIN GOLFOPLEVELSE – WWW.GOLFOGGOURMET.DK
VOLSTRUP GOLF CENTER

MARIAGERFJORD GOLFKLUB

HOBRO GOLFKLUB

Tlf. +45 98 55 18 44

Tlf. +45 72 19 00 49

Tlf. +45 98 52 05 00

WWW.VOLSTRUPGOLF.DK

WWW.MFGK.DK

WWW.HOBROGOLF.DK
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Bea Cardigan Daily Sports, kr. 999,00
Vinter
luffer
Daily Sports,
vinterluffer der
kan sættes på
bag eller vogn,
kr. 299,00

Windbreaker
Abacus, Furillen herre
windbreaker, kr. 899,00

Solbrille
Sunread, solbrille med
og uden læsefelt, kr. 995,00

Smartcaddy ECO
Årets julevin Fra Holte Vinlager
Domaine Mazurd Valréas 2014 Côtes du Rhône. En ung Rhône passer perfekt til den danske julemad. Denne unge vins kraft og styrke,
masser af mørk frugt, lakrids og peber, matcher den fede mad og kan
også klare rødkålen. Pris pr. flaske kr. 129,00 6 fl.kr. 495,00

ECCO Cage
Tag et grundigt kig på dine golfsko. Er de slidte? Det
er de sikkert, hvis du har haft en god, lang sæson, og
så er der da intet bedre end at ønske sig et nyt par i
julegave. ECCO har lanceret Cage, en ny spikesko
med et såkaldt DiP wrap system, der ifølge producenten giver en øget gåkomfort lige fra allerførste skridt.

Daniel Wellington ure fra
Stæhr, fra kr. 995,00-1.995,00

Navnet Cage kommer af et stabilitetsbur, der er opbygget i skoen og som griber fat om hælen, løber
over midtsålen og helt ud til tæerne. Et nyt, anatomisk
ydersåldesign, følger og bevæger sig i takt med fodens sener og muskler. Udført i letvægts Cadera læder
og coatet med ECCO Hydromax, der gør den særdeles vandafvisende (men ikke totalt vandtæt). Fås ind
til videre kun til mænd. 1.600 kr.
F O RT S Æ T T E S N Æ S T E S I D E . . .

Spiller man ofte på kuperede baner, eller synes man
bare det er for træls at skubbe/trække sin trolley, så
skal man ønske sig en el-trolley. De fås i mange typer,
modeller og prisklasser, men først og fremmest bør
man i dag gå på udkig efter et stabilt lithium batteri.
SmartCaddy er en engelsk el-trolley til en rigtig god
pris. ECO modellen, der er den sidste nye model, vejer ca. 9 kilo, og er udstyret med det nyeste 16V x
16AH litium batteri, som producenten lover, kan
holde til 27 huller på én opladning. Opladningen tager syv-otte timer. Motoren er en kraftfuld 250 W Linix motor, som skulle kunne klare de fleste strabadser. Smartcaddy ECO er let at folde sammen og fylder
ikke alverden. Desuden har den trinløs hastighedskontrol og automatisk fremføring på 10, 20 og 30
meter. 4.495 kr.

G O L F O G H ØJ S K O L E
T I D T I L G O L F – U G E K U R S E R 2016

Vælg mellem uge 15, 19, 21, 23 og 31

Nyd faciliteterne & den
smukke beliggenhed på
Idrætshøjskolen i Sønderborg
& gå hele runden på
Benniksgaard Golf Course,
Sønderborg Golfbane & Nordborg Golfbane .
Tilmeld dig på www.ihs.dk/golf, der er rift om pladserne
Skriv til admin@ihs.dk, og vi sender en digital brochure
Idrætshøjskolen i Sønderborg
Friheds Alle 42
6400 Sønderborg
Telefon 7442 1848
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Golfnet
Quick-Hit
8”x8” fra
Quickplay, kr.
1.295,00

Værtindegaven

Backtee First skin turtleneck, kr. 399,00,
Polo, Button down, kr. 499,00, Midlayer jakke,
kr. 699,00, Buks, kr. 699,00, Hue, kr. 149,00

Backtee First skin turtleneck, kr. 399,
Base layer trøje, kr. 499,00, Midlayer
dunvest, kr. 999,00, Hue, kr. 149,00

Kaffen er mørkristet, men
indeholder 95 % Arabica og
5 % Robusta, og derfor er
den samtidigt mild og rund i
smagen, pris kr. 44,95

Anekdoter
Golf med glimt I øjet af Svend
Novrup. Anekdoter og historiske glimt fra golfens verden,
kr. 149,00

Ansigtsbehandling

Gavekort til alverdens oplevelser,
Se priser på smartbox.dk

Superlækker plejende ansigtsbehandling, 60 min.
varighed med skønne velduftende Daphin produkter.
Specialbehandling til specialpris, kr. 600,00

Vinterluffer
Wilson Staff,
kr. 249,00

Vinterhue
Wilson Staff, kr. 125,00

GOLF af Morten Ingemann
Golf’ er bogen til enhver golfspiller.
Den er fyldt med sjove historier og
anekdoter oplevet og fortalt af
kendte danskere. Illustreret af Morten Ingemann og redigeret af
Svend Schat-Holm, fra kr. 125,95
F O RT S Æ T T E S N Æ S T E S I D E . . .

Reflex Golfvogn
Amerikanske Sun Mountain er blandt verdens førende producenter af trolleys. Selskabet er kedt for at producere i en
høj kvalitet, og med et væld af innovative detaljer. En
af de seneste nyheder fra Sun Mountain er Reflex
golfvognen, der når den er slået ud, står solidt på
en bred base, mens den omvendt kan foldes
sammen, så den næsten intet fylder i for
eksempel bilens bagagerum. Håndtaget kan
justeret 180 grader,
så alle kan finde en position, der er behagelig og
så er den udstyret med to
forede tilbehørs bokse, og
en holder til drikkevarer.
Fire letløbende hjul og naturligvis en bremse, så
vognen ikke stikker af
ned af bakke.
1.999 kr.

Spændte og ømme muskler?
å
s
g
o
r
e
!
k
r
e
i
d
V
n
e
g
g
y
b
fore

Altiderm magnesiumolie lindrer
anspændte muskler og modvirker
kramper og urolige ben
Generelt om magnesium:
• Forbedrer muskelfunktionen og øger energiniveauet
• Vedligeholder kroppens magnesiumniveau - hurtigt og effektivt
• Beroliger og forbedrer søvnkvaliteten
• Afbalancerer det hormonelle system
Forhandles hos Matas, Apoteker og i Helsekostbutikker
Priser: Kr. 159,- for 100 ml. (spray) og kr. 229,- for 200 ml.
Information: MedicWiotech - 2670 Greve - tlf. 4611 6669 - www.wiotechnordic.dk
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Alle fotos på siden: Pressefoto

Hustegnerens år
Morten Ingemann er GOLFBLADETs hustegner, og han
er Ekstra Bladets hustegner. I det hele taget er han en af
landets bedste satiriske tegnere, og for 11. år i træk har han
samlet sine bedste streger fra året, der er gået i den lille,
sjove bog med titlen ”Og det var Danmark”. Ingemann er
fræk som en slagterhund. Ligefrem og provokerende; men
spidder bedre samfundet end netop hans skarpe pen.
MORTEN INGEMANN: “Og det var Danmark 11”.
256 sider. Kr. 100. Ekstra Bladets Forlag..

En rigtig
beskidt sag
Med bogen ”Helt tys-tys – Se og
Hør indefra” tager en af den omfattende ’Se og Hør skandale’, journalisten Kasper Denager Kopping bladet
fra munden, og fortæller råt for usødet om ugebladets arbejdsmetoder,
om den efterhånden berømte tys-tys
kilde og om hvad der skete, da kilden
blev afsløret. Kasper Denager Kopping var en af de journalister på bladet,
der udnyttede kildens ulovlige informationer, men da sagen kom frem i medierne, blev han selv den jagede og blev
fyret af sin arbejdsgiver, selvom han selv
mener, at han blot har fulgt sine chefers
ordre. Kulørt sprængstof.
KASPER DENAGER KOPPING:
“HELT TYS-TYS – SE OG HØR INDEFRA”. 588 sider. Kr. 299,95. Turbine.

Det gode liv
DR-studieværten Sisse Fisker traf en af de vigtigste beslutninger i sit liv, da hun sagde sit faste job i
Danmarks Radio op, og i stedet søgte nye udfordringer som bl.a. forfatter. Hun havde erfaret, at levetiden i Danmark er lavere end i det øvrige
Europa, og besluttede at rejse ud til de områder i
verden, hvor det er bevist, at folk bliver rigtigt
gamle. Hun fortæller om hvordan livet leves i bl.a.
Costa Rica, Japan og på Sardinien, og taler med
fagfolk og eksperter om betydningen af søvn, meditation, gavmildhed og sociale relationer.
SISSE FISKER: “LIVETS OPSKRIFT – EN KORT
GUIDE TIL DET GODE, LANGE LIV”.
304 sider. Kr. 199,95. Lindhardt & Ringhof.

Besat af mad
Den kendte coach Sofia Manning
har skrevet en interessant og dybt personlig bog om sin årelange besættelse
af mad. En bog om på den ene side at
være totalt forhippet på hele tiden at
tabe sig og være slank og lækker, og
på den anden side bruge maden som
trøst. I længden udviklede det sig til et
tohovedet monster, der var ved at
tage magten over hendes liv. Sofia
Manning har udgivet en række populære bøger om personlig coaching og
leder uddannelsesinstitutionen Manning Inspire. Denne bog er dog en
dybt personlig beretning om at lære at
tage hånd om sit eget liv.
SOFIA MANNING:
“MIT HEMMELIGE FORHOLD
TIL MAD”.
160 sider. Kr. 249. Beha Books.

Bøger er
verdens bedste
julegave!

GOLFJUL

Årets Debutant

”Planen” udkom 2. november, og allerede fem dage senere blev Morten
Pape hædret med Årets Debutantpris på
det årlige BogForum i Bella Center. Noget
af en kometkarriere for den 29-årige debuterende forfatter. ”Planen” er en barsk
selvbiografisk roman, om en opvækst i
ghettobebyggelsen Urbanplanen på
Amager, hvor miljøet er præget af vold
og kriminalitet. Bogen er samtidig en moderne historisk roman om 90’ernes
fejlslagne integration og 00’ernes fjendtlige indvandrerdebat. Boget er blevet
modtaget med seksstjernede anmeldelser.
MORTEN PAPE: “Planen”.
568 sider. Kr. 300.
Politikens Forlag.

Strålende comeback
Efter otte års stilhed, har Michael Larsen gjort
comeback som spændingsforfatter med romanen
”Mordet på øen”. Det er et vellykket comeback fra
forfatteren bag bestsellers som ”Slangen i Sydney”
og ”Femte sol brænder”. Det er ikke tilfældigt, at
handlingen udspiller sig på Ærø. Her har Michael larsen boet de seneste ni år, og når han ikke har skrevet
spændingsromaner, har han udgivet flere bøger om
Ærø og øens natur- og fugleliv, illustrete meddels
egne akvareller og egne fotos. Med ”Mordet på øen”
er Larsen dog tilbage i topform, og han er bestemt
ikke afvisende overfor at romanen er første bind i en
lille serie om kriminalkomissæren Jan Folmer.
MICHAEL LARSEN: ”Mordet på øen”.
480 sider. Kr. 299,95. Lindhardt & Ringhof.

ISI.dk

Højskole & Golf
i Ikast, 2016

Uge 26 - 27 - 28 - 29 - 30

Golf i blodet?
På ISI får du muligheden for en aktiv, spændende og berigende
sommeruge, der byder på personlig udvikling og udfordringer - som
golfspiller og som person. Det hele under ledelse af undervisere på
absolut topniveau og i nogle af landets bedste golffaciliteter.

Hagelskærvej 40 . 7430 Ikast
Tlf. 97252499 . info@isi.dk
www.ISI.dk

Vi har arrangeret golfsommerkurser i mere end 20 år – med fællesskab og golf som det vigtigste drive.
ISI-kurserne henvender sig både til begyndere og øvede.
Vi har plads til alle.
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DESTINATION:

NEWPORT

TRANSFER STATION:
985-093237

FLIGHT:
721

THE CELTIC
MANOR RESORT
The Usk Valley
Newport, South Wales
Reservationer
tlf: +44 (0)1633 410 262
www.celtic-manor.com

GREEN FEE 2015
The Twenty Ten Course
Mandag-torsdag:
Fra 858 kr. til 1.594 kr.
Fredag-søndag:
Fra 958 kr. til 1.806 kr.
(Green fee er billigst fra november til marts og dyrest fra maj til
oktober)

RYDER CUP-BANEN

REJSEN DERTIL:
Flyveturen med easyJet fra København til Bristol tager knap
halvanden time. Den billigste returbillet koster fra ca. 750 kr.

PÅ CELTIC MANOR

MERE INFO:
www.visitbritain.com
WALES
Wales er en halvø i det sydvestlige Storbritannien med areal på
ca. 20.768 km² og et befolkningstal på ca. 2.881.000. Hovedstaden er Cardiff. Nationen
har været afhængig af England
siden det 12. århundrede. Den
keltiske egenart er dog bibeholdt
og har fra det 19. århundrede
dannet grundlag for en national
bevægelse, Plaid Cymru - Party
of Wales, der i 1966 fik en repræsentant i Parlamentet.
SPROG
Walisisk er et keltisk sprog, der
er nært beslægtet med kornisk
(Cornwall) og bretonsk (Bretagne). Sproget tales (primært i
det vestlige Wales) af ca.
840.000 mennesker, ca. 28% af
befolkningen.

Fuld af forventninger og glæde kører vi
igennem porten til The Twenty Ten
Course på Celtic Manor Resort. Der var
her ved Ryder Cup 2010, at Europa på et
hængende år og i slagregn besejrede
USA. Og, det var ligeledes her, at to af
vores egne spillere sejrede på Europa
Tour.

Af Klaus Hybler

V

taget af to unge
mænd, der tager
imod vores bags,
som vi først ser
igen, da de står klar lige inden
runden. En tredje viser os hen
til vores bagskabe med vores
navne på, mens han fortæller
om sine oplevelser fra Ryder
Cup-turneringen, og om at vi
skal være klar til at blive kørt
ned til driving range ved første tee en halv time før tee time.
Min rejsefælle er heldig og
har fået samme bag skab som
Sergio García – messingskiltet
fortæller i alt fald at det netop
er det skab, han benyttede unNordsøen
der Ryder Cup 2010. Stedet giver også en god erindring om
E NG LA ND
de danske bedrifter på Ryder
Cup-banen; Steen Tinning vandt
The Celtic Manor Wales Open
London
i 2000 og Jeppe Huldahl fulgte
efter med en sejr i 2009.
Vi bliver kørt ca. 500 meter
ad en stejl vej fra klubhuset til
PARIS
driving range, der ligger lige

NATUR OG
SEVÆRDIGHEDER
Wales er kendt for sine slotte,
klostre og kirker, keltiske traditioner og lange bynavne. Wales
hovedstad Cardiff byder på seværdigheder som Cardiff slot.
Caerphilly Castle, en af Europas
største middelalderborge, ligger
tæt på Cardiff. Naturoplevelser
vil man med garanti finde i Brecon Beacons National Park i den
sydlige del af Wales, eller blot
ved at køre en tur langs klippekysterne.

CELTIC MANOR
Cardiff

i bliver mod-

l

e Kana
Engelsk

Frankrig

ved siden af hul 1 og det lille
starthus. Den meget distingverede herre i starthuset fortæller om reglerne for, hvordan
vi må køre i buggy rundt på
banen, og lirer en lektion af om
at at rette turf op og fortæller,
hvordan man har markeret afstande til green.
Designet til Ryder Cup
Der er ingen tvivl om, at vi er
kommet til et golf resort i verdensklasse – og det hele virker
ganske velsmurt. The Celtic
Manor Resort signalerer luksus hele vejen rundt.
Ud over flagskibet The
Twenty Ten Course finder man yderligere to
mesterskabsbaner; en
Robert Trent Jones
bane og en Montgomerie-bane
– og de er
bestemt
også
af
høj

karat – samt et femstjernet hotel med seks restauranter.
The Twenty Ten Course på
The Celtic Manor Resort åbnede i 2007 og blev specielt designet til Ryder Cup 2010. Ni
af de 18. huller er helt nye og
designet af European Golf Design – som i øvrigt delvist er
ejet af European Tour, mens de
resterende ni huller er et redesign af Wentwood Hills Golf,
som Robert Trent Jones Jr. stod
bag.
Området hvor Ryder Cupbanen ligger er kendt for
bosættelser fra Romerriget,
hvilket betød omfattende arkæologiske udgravninger under etableringen, og dertil kom
udfordringer i forhold til at beskytte miljøet omkring floden
River Usk Valley, som blandt
andet er beboet af oddere og
grævlinger.
En blid start
The Twenty Ten Course måler
7.493 yards svarende
6.851 meter fra back
tee, men vi springer to

tee steder frem og spiller fra
gul tee som måler 6.007 meter,
hvilket er temmelig langt. Ikke
mindst på hul 16, et par4-hul,
der måler 406 meter.
Hul 1 giver en forholdsvis
blid start og vi noterer gode
stableford point på scorekortet, og det på trods af at green
er ualmindelig godt beskyttet
af tre bunkers. Det viser sig at
hul 2, et super flot par5-hul,
som spilles langs med River
Usk Valley og måler 525 meter, er plastret til med bunkers.
Og, især de to dybe fairwaybunkers i driverafstand skal
man vogte sig for.
Hul 3 er det første af hele
fem par-3huller og giver den
første
forsmag
på vand.
Søen ligger og
lurer på
kanten af
green.

REJSER

Masser af vand
The Twenty Ten Course har vandhazarder på halvdelen af hullerne, og belønner den spiller, der
på fornuftig vis kan flytte en golfbold. Mange gange står man over
for et valg: Skal man forcere søen
på det brede stykke eller være
lidt mere ydmyg, dvs. slå lidt kortere, og dermed have en større
succesrate på at slaget lander
tørt?
Vi bliver i den grad udfordret
af vand på hul 5 og hul 6, som
kræver præcise slag, og igen på
hul 9, som er et af banens bedste huller.
Hul 9, et par 5-hul på 521 m
fra gul tee, kræver længdemæssigt tre lange slag – for slet ikke
at tale om længden fra back tee.
Den måler hele 608 meter og dermed et af verdens længste huller, som er set på en mesterskabsbane.
Bolden vil meget gerne løbe
ud i rough i hele venstre side,
mens man samtidig skal holde
sig fast på sigtet for at undgå de
mange bunkers.

Et uforglemmeligt
Hul 18 på Celtic
Manor.

Umanerlig flot stand
Man betaler ikke alene for et helt
igennem godt design. En green
fee, der om sommeren løber op
omkring 1.600 kr. på hverdage,
går naturligvis også til en hær
af greenkeepere. Ikke et græsstrå står forkert, og undertegnede har aldrig oplevet en bane

i samme kvalitet. De store ondulerede greens med runaways er
i særklasse. Det føles som at gå
på fløjl!
De organisk udformede bunkers står skarpt med skrånende
kanter, der kan fange boldene.
Selv roughen står flot med blomstrende græs på denne tid af året,
klippet i ankelhøjde med en fair
chance for at finde sin bold igen.
Ud over at nyde det smukke
græs og anlægget i øvrigt, så husk
indimellem at løfte blikket. Landskabet i det sydlige Wales består
af bølgende grønne bakker og
dale, og Celtic Manor er ingen
undtagelse.
Telefon til restauranten
Mellem hul 9 og hul 10 står et
lille skur, hvor der inden i viser
sig at være en telefon med en direkte linje til klubhusets restaurant. Det er da bekvemt!
Det kan være svært at udvælge
de bedste huller på The Twenty
Ten Course. Der er så mange,
men hul 14 er udråbet til signatur-hullet. Par4-hullet har en
forholdsvis beskeden længde på
365 m fra gul tee, mens udfordringen er at undgå vand i både
drivet og i approach-slaget. Man
kan være fristet til at slå 2-salget over vand og direkte til green,
men det lykkedes altså ikke at
nå den ellers langstrakte green.
Fra hul 14 går man over en
bro og op ad en bakke til nogle

Kvalitet og layout er eminent.

godt kuperede huller. Især hul
15, som først spiller op over en
bakke, og derpå over en kløft mod
en højtliggende green. Har man
modet, så kan man drive green.
Frem med kameraet!
Hul 16 er super smukt og spiller
med udsigt over dalen og de første 9 huller.
Stopfyldt af indtryk, når vi hul
18, som er en sand perle. Først
gælden det om at ramme den
smalle fairway, men ikke mindst
indspillet over vand til en højt
eleveret green, der lader alle
korte bolde falde i søen, er en

herlig udfordring.
Det er svært at få armene ned,
da vi har spillet hul 18. og går
op mod klubhuset, for hvilke andre steder i verden kan man
træde på lignende velholdte fairways og fløjlsbløde greens, med
en lignende variation i layout og
med så mange udfordringer af
den gode slags?
Der står en venligt smilende
bane-marshall og venter på os.
Han overrækker en meget fin
medalje til hver. Her kan vi se
vores navne og den dato, vi har
spillet The Twenty Ten Course
på Celtic Manor.

Kontingentet nedsættes KRAFTIGT for år 2016

NYT

KÆMPE
PRIS
FALD
på en af Danmarks bedste og smukkeste golfbaner

NYT NYT

LONG DISTANCE
SENIOR
Før kr. 2.500,-

NU KUN . . . .kr.

1.500,-

Dette kræver, at man er medlem af en anden
godkendt 18 hullers golfbane
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FOR MERE INFORMATION
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send evt. en mail på post@hennegolfklub.dk
eller læs mere på www.hennegolfklub.dk

Henne Golfklub
Hennebysvej 30 · 6854 Henne
Tel: (+45) 75 25 56 10
www.hennegolfklub.dk

SENIOR

Før kr. 4.900,NU KUN . . . kr.

SENIOR

24-40 år

NU KUN . . . kr.

4.500,2.500,-

42

REJSER

Tidlig morgen på
The Montgomerie I
Dubai – baggrunden er aldeles imponerende.

F a k ta b o x

IR A N

Persiske
Golf

SAUDI
A R A B IE N

Dubai
Abu
Dhabi
OMAN

YEMEN

DXB

Arabian Sea

DESTINATION:

DUBAI

TRANSFER STATION:
11255647 | 0889-28

FLIGHT:
108

HÅRDT ARBEJDE
I VINTERVARMEN

GOLFBLADET tog med Krone Golf Tours Kenneth Bloch-Egendal
på inspektionstur til De Forenede Arabiske Emirater. Det blev
til fire hektiske døgn med masser af golf i over 30 graders
varme i november.
Af: Morten Buckhøj

”K

u nn e d u t æ n k e

dig, at komme med
til Dubai?”
Det er lige det spørgsmål,
man drømmer om når efteråret
for alvor har sat ind i Danmark,
uret er sat på ’vintertid’ og temperaturen nærmer sig noget
etcifret.
Det er Krone Golf Tours’
Kenneth Bloch-Egendal, der
er i røret. Selskabet er del af
en stor svensk koncern, der
blandt andet tæller Apollo Rejser og Golf Plaisir. Begge de
selskaber øger netop nu deres
satsning på De Forenede Arabiske Emirater og det kommer
Krone Golf Tours til gavn. Bedst
kendt blandt danske golfspillere er Dubai, men også Abu
Dhabi ved vi har nogle fantastiske baner, og den korte tur,
Kenneth skal på og gerne vil
have mig med på, går til begge
emirater.
”Jeg har ikke været der før,
og jeg synes det er vigtigt, at
vi kender de destinationer, vi
sælger,” siger Kenneth. Derfor
er programmet på den bare fire
døgn korte tur mildest talt intenst. Tre forskellige hoteller
og seks - ja, seks! - forskellige
golfbaner på fire nætter og tre
dage.
Selvfølgelig siger jeg ja til
sådan en udfordring - ekstrem
sport er jo så populært i disse
år!
Gode aftaler
Når vi som golfspillere tager

ud i verden og lægger planlægningen i hænderne på et rejsebureau, er det netop fordi bureauerne kan få bedre aftaler
end vi andre kan, selvom internettet har gjort os alle til
rejsearrangører de seneste par
år. Bedre hotelpriser, sikkerhed for starttider på golfbanerne og så naturligvis garantien, hvis noget går galt. Det
er her, at bureauerne kan gøre
en forskel, og hvis sælgerne
samtidig kender produktet, kan
de vejlede kunderne og på den
måde sikre, at man får det bedste ud af rejsen.
De fleste golfrejsebureauer
i Danmark har den samme filosofi, så der er i princippet intet specielt ved at Kenneth
Bloch-Egendal tager turen ud
til Dubai. Her får han mulighed for at se hotellerne, møde
nogle af de mennesker han normalt kun er ’på mail med’, og
han får set golfbanerne. Det
sidste er ikke uvæsentligt.
”Danske golfspillere vil have
baner, der er i god stand. De
vil have gode greens og godt
vejr. Det betyder mindre om
det er en berømt mesterskabsbane, men det gør da ikke noget. Mange af de rigtigt gode
baner er svære, så det er vigtigt at kunne vejlede kunderne
omkring hvor de, med deres
handicaps, får den bedste golfoplevelse.”
De første to nætter bor vi i
Dubai, på Jebel Ali Golf & Beach
Resort, der ligger omkring en
halv times kørsel fra den enorme
internationale lufthavn i Dubai.

Emirates flyet lander sent på
aftenen, så det er rart, at der
ikke er længere transporttid.
Når Krone Golf Tours benytter netop Jebel Ali skyldes det
kompagniskabet med Apollo
Rejser. Apollo har Jebel Ali som
såkaldt garanti-hotel, hvilket
vil sige at de på forhånd har
booket og betalt et bestemt antal værelser. Hotellet er del af
et større resort små 45 minutter fra Dubais pulserende
downtown, og råder over sin
egen 9 hullers golfbane, som
er en af de ældste i Dubai. Vi
spillede dog i stedet Jumeirah
Resorts Fire Course, Arabian
Ranches og The Montgomerie.
Første start var kl. 6.50 på
Fire Course efter blot godt to
timers søvn, så tro ikke, at hver-

ken rejseoperatører og golfjournalister kommer sovende til
det! Efter 18 huller her og yderligere 18 på Arabian Ranches,
har vi omkring en halv time til
at tage bad på hotellet, inden
vi skal mødes med lokale salgsrepræsentanter til middag. Man
er derfor godt mør, når man
rammer puden kl. 23.30 og har
sat alarmen til kl. 5.30 næste
morgen for at nå en kl. 7 starttid på The Montgomerie. Desværre blev vi nødt til at korte
runden ned til 9 huller, for vi
skulle haste direkte videre til
Abu Dhabi og Saadiyat Beach
Golf Club, hvor vi havde en eftermiddagsstart.
Hårdt program i Abu Dhabi
Kenneth Bloch-Egendal er en
dygtig spiller med handicap 4
og udfordrer sig selv fra de bagerste (mulige) klodser, mens
jeg fornuftigt går et teested
frem. Bare rolig, der er udfordringer nok, og det er blandt
andet noget af det, Kenneth er
opmærksom på. Han vil gerne
kunne rådgive potentielle kun-

der om hvordan de får den bedste oplevelse på de enkelte baner.
”Abu Dhabi er interessant,
synes jeg. Næsten alle kender
Dubai, om ikke andet så af
navn, men Abu Dhabi har virkelig meget at byde på, og golfen er bestemt i verdensklasse.
Det afspejler sig selvfølgelig
også i prisen,” siger Kenneth,
der også tager mig med ud i
ørkenen til den gamle oaseby,
Al Ain, som i dag er en storby
med 400.000 indbyggere, et
mildere klima end i Dubai og
Abu Dhabi by – Al Ain ligger i
emiratet Abu Dhabi. Abu Dhabis emir Khalifas slægt stammer fra Al Ain, hvilket giver
byen en særlig plads i Abu Dhabis historie. Det afspejles i flere
lokalhistoriske museer og et
kongeligt palads. Byen har én
golfbane, og det er den sidste
vi besøger på vores korte tur.
De sidste huller spiller vi efter mørkets frembrud i skarpt
projektørlys på Al Ain Golf &
Shooting Club, hvor bag9 er
oplyst. Natgolf er populært i
Dubai og Abu Dhabi, dels fordi
det giver mulighed for at have
endnu spillere på banerne, dels
fordi det trods alt er mere behageligt at spille når den bagende sol er gået ned, selvom
temperaturen stadig er omkring de 30 grader.
Al Ain er markant billigere
end Dubai og Abu Dhabi. Krone
Golf Tours svenske søsterselskab, Golf Plaisir, har fast base
på Al Ain Rotana Hotel, et glimrende fem-stjernet hotel med
gode restauranter og livligt
natteliv. Det gør det muligt for
Krone Golf Tors at ’hægte sig’
på Golf Plaisirs program med
attraktive golfpakker. Al Ain
har vejret, en fin golfbane og
hvis man også vil opleve den
vilde shopping og skyskraber
experience i Dubai, så kan man
booke en taxi til en heldagstur
i Dubai for 950 dirham, eller
omkring 1700 kr.

GOLFBLADET var inviteret til
Starttid kl. 6.50 – rejseoperatører – og golfjournalister – kommer
ikke sovende til det.

De Forenede Arabiske Emirater
af Krone Golf Tours og bringer
til næste år flere artikler fra
Dubai og Abu Dhabi.

er for alle der elsker fælleskab

VINTERMEDLEMSKAB

1.495,-

LÜBKER VENTER PÅ JER. BESTIL NU!
Lübker er for alle golfspillere der drømmer om lækre
ferieboliger og en 27-hullers mesterskabsbane. For
alle travle familier. For alle bedste veninder der vil
forkæles i vores 3500m2 store wellness center med
spa, fitness og subtropisk bad. For alle kærester der
sukker efter romantik. For alle der elsker smagen og
duften af god mad. Lübker er alt det et golf resort
skal være.
Mød os på lubker.com

Lübker Golf Resort | Lübker Allé 123 | DK-8581 Nimtofte | Tel. +45 38 40 80 00 | lubker.com
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NYE TIDER PÅ
PASSEBÆKGAARD
Den nye ejer af Passebækgaard Golf har sat
gang i et hav af tiltag,
der skal løfte den
’lille’ Gilleleje klub.
Af Morten Buckhøj

I

begyndelsen

af

april sidste år overtog
Claus Lundbæk Passebækgaard Golf, der ellers i en menneskealder har
været familien Svendsens ejendom. I dag godt halvandet år
efter er det tydeligt at se hvilken indflydelse det har haft på
den ’lille’ af de to Gillelejeklubber. Den lange, støvede grusvej
ind til parkeringspladsen er
ikke længere støvet, men belagt med SF-sten, banen har
fået et nyt logo. En ny, flot service bygning umiddelbart bag
driving range står næsten klar
til at blive taget i brug. Et nyt
restauratørpar er rykket ind i
restauranten, terrassen er ble-

F a k ta b o x
PASSEBÆKGAARD
GOLF KLUB
Bregnerødvej 35
3250 Gilleleje
Tlf. 49 71 76 58
www.passebaekgaard.dk

DANMARK

PASSEBÆKGAARD

vet udvidet, så endnu flere kan
sidde udenfor og se spillerne
komme ind på 9. hul.
Claus Lundbæk og golfklubben, der holder til på anlægget,
er efter at have set hinanden
lidt an det første års tid, kommet på endog rigtigt god fod,
og formanden for klubben, Peter Bergstrøm, er glad for at
have fået en så engageret baneejer som Claus Lundbæk.
Alt ånder således atter fred
og idyl på den gamle bane, der
fortsat har ni huller og fortsat
drives med det koncept, at der
skal være plads til alle; både
de erfarne golfspillere og dem,
der blot er lige ved at finde fodfæste i sporten.
Mange husker den dramatiske historie, hvor de tidligere
baneejeres bror pløjede dele af
banen op med en rendegraver
og truede en greenkeeper med
et skarpladt gevær. Den sag
har klubben lagt bag sig. Den
havde store omkostninger. Både
personlige omkostninger for
den involverede familie og for
klubben.
Også ejerskiftet har haft omkostninger. Mange medlemmer
har meldt sig ud af frygt hvad
fremtiden kunne bringe, men
ifølge formanden er nye på vej.
Og baneejeren ser også med
fortrøstning på fremtiden.
”Allerede sidste år var tæt
på at gå i nul, selvom der var
en lang række straks-investeringer, jeg måtte foretage, fordi
blandt andet maskinparken
var helt slidt ned, så jeg tror
fuldt og fast på, at Passebækgaard kan blive en god forretning igen, for det har den jo
været engang, for de forrige
ejere,” siger Claus Lundbæk,
der er medejer af entreprenørfirmaet Lundbæk & Hansen,
hvor han har trukket sig tilbage fra den aktive ledelse for
i stedet at hellige sig driften af
golfbanen.

Peter Bergstrøm, Jacob G. Rasmussen og Claus Lundbæk på terrassen i den nye servicebygning.

Udvidelse af banen
Passebækgaard har gennem
årene – siden Gilleleje Golfklub
fik sin egen bane, nogle kilometer derfra – altid været en
rugekasse for nye golfspillere.
Pay & Play konceptet har man
bevaret, samtidig med at man
har en klub, og det er planen
at fortsætte. Klub og golfbane
arbejder i fællesskab på at få

skabt en juniorafdeling ved at
arrangere skolegolf for eleverne
på Gilleleje Skole, der ligger
tættere på banen end man
umiddelbart tror.
En baneudvidelse stod i adskillige år højt på den forrige
ejers ønskeliste, og man var så
langt, at ni nye huller var planlagt, da overfredningsnævnet
gav afslag. Claus Lundbæk øn-

sker også at udvide banen, men
ikke med ni huller.
”Jeg vil lave tre huller mere,
så vi har 12 huller. Hvorfor?
Jo, fordi jeg synes, at det tager
for lang tid at spille 18, og 9
nogle gange kan være for lidt.
Vi kan lave tre rigtigt gode nye
huller, og ændre på et par af
de eksisterende, så vi får 12
huller, hvor man kommer ind
til servicebygningen efter de
seks. Det kræver, at jeg kan få
lov at købe lidt ekstra jord af
naboen, men det tror jeg godt
han vil være med til,” siger
Claus Lundbæk, der dog ikke
vil sætte en tidshorisont på
projektet.
Den tidligere Helsingør- og
Smørum-pro Jacob Gøth Rasmussen er ansat som træner,
og har fået strålende faciliteter nu hvor service bygningen
er ved at stå klar. Den skal
rumme Proshop, indcheckning,
møde-og klublokaler, plads til
greenkeeperne og nogle badeog omklædningsrum. Jacob får
mulighed for at lave golfskoler,
og selvom, der ikke kommer
servering i det nye hus, er det
tanken at lave arrangementer
hvor restauranten står for forplejningen.
Det nye hus bliver energineutralt, med jordvarme og solceller på taget, og en helt ny
brønd er etableret, hvilket sparer Lundbæk mange penge årligt. Det har samtidig givet mulighed for at etablere et nyt 1.
teested ovenpå kloaktanken,
så det kommer helt tæt på driving range og servicebygning.
Passebækgaard Golfklub har
i dag godt 460 medlemmer og
har lidt under Gilleleje Golfklubs tilbud om gratis golf til
begyndere og en medlemsflugt
fra dem, der frygtede at prisen
ville stige med en ny ejer, der
iværksatte de store nye anlægmninger. Det stik modsatte
ser ud til at blive tilfældet. Peter Bergstrøm kan på den kommende generalforsamling glæde
medlemmerne med en planlagt
kontingentnedsættelse fra 5.000
kr. til 4.800 kr. Tilmed skal rangebolde være til fri afbenyttelse. Han forventer, at det forslag vil blive stemt igennem
uden de store sværdslag.

WAKE-UP TO THE
NEW SRIXON
SERIES
GRAEME

McDOWELL
#JOURNEY TO BETTER

In a wake-up call to serious golfers,

Srixon.co.uk

Srixon is announcing the launch of the new
Z Series clubs, delivering tour-inﬂuenced
performance, genuine innovation and
stunning design. Discover why you need
to take the Z Series with you on your
journey at www.srixon.co.uk

J00000 Srixon Clubs 176x244 Ad AW.indd 1

12/09/2014 11:25

S A FA R I , V I
W W W. L I V I N G S T O N

Ring eller skriv til Carsten Mejlgaard,
der er Danmarks ekspert i safari, golf
og vinrejser til Sydafrika
”Jeg har r ejst i Sydafrika gennem de sidste 25 år, kender de fleste baner, hoteller, fantastiske vingårde og safaricamps. I er velkomne uanset om I vil bo på bed & breakfast, leje en
villa en måned eller chartre et fly til den ultimative luksusrejse. Skriv gerne direkte til mig
på cm@livingstone.dk eller ring”

Tlf 33161916

Livingstone Safari & Golf, Bernstorffsvej 135, 2900 Hellerup, Telefon 33161916, mail@livingstone.dk, www.livingstone.dk

IN & GOLF
E.DK/GOLFREJSER

Grupperejser:
15. januar Sun City, Fancourt & vinlandet 17 dage kr. 26.100 pr. person
12. februar Safari & vinlandet 14 dage kr. 23.700 pr. person
4. marts Safari & vinlandet 15 dage kr. 23.700 pr. person
13. marts Sydafrika m/Pro & træner 10 dage kr. 23.900 pr. person
Luksus Golfrejse på business class og privat jet 1 uge kr. 99.000 pr. person
Fly, hotel, billeje og greenfees:
Atlantic Beach 10 dage, Sydafrika, fra kr. 8.900 pr.person
Kyst & vinland 2 uger, Sydafrika fra kr. 15.950 pr. person
Western Cape 3 uger, Sydafrika fra kr. 19.900 pr. person
Long Stay 1 måned, Sydafrika fra kr. 19.900 pr. person
Western Cape 1 måned, Sydafrika fra kr. 20.900 pr. person
ALLE REJSER ER INKLUSIVE MASSER AF GOLF
Danmarks ældste safaribureau, etabl. 1996, medl. af Rejsegarantifonden nr. 1048
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FÅ MAKSIMALT CARRY PÅ DINE DRIVES

I

d e nn e l i d t t e k n i -

ske artikel vil jeg ved
hjælp af en af Trackman´s
data tabellen gennemgå,
hvordan du kan optimere carry
længden på dine drives, således at du kan lære at flyve din
bold så langt i luften, som din
svinghastighed nu engang tillader dig. Herved har du muligheden for, at flyve over lidt
flere forhindringer på golfbanen, og have kortere slag igen.
Ved at lave nogle enkelte korrektioner i din opstilling og
boldplacering vil mange ofte
kunne lære, at flyve bolden
mellem 15 – 30 meter længere
i luften, carry, uden du behøver svinge driveren hurtigere.
Inden vi tager et kig på ne-

denstående ”Driver Fitting
Chart” fra Trackman vil en kort
gennemgang af definitioner på
de væsentligste parametre være
passende:
Club Speed (MPH): Køllehovedets hastighed ved boldtraf
(impact) her målt i miles per
hour (gang MPH med 1,609 så
fås i Km/h og gang MPH med
0,447 så fås i m/s).
Attack Angle (deg): Angrebsvinklen er den vinkel køllehovedets hastigheds vektor danner med vandret (se billedet).
Negativ attack angle betyder
driveren bevæger sig nedad i
forhold til vandret og positiv
betyder driveren bevæger sig
opad i forhold til vandret.
Ball speed (MPH): Er boldens
udgangshastighed her målt i
miles per hour (MPH).
(Vertical) Launch angle (deg):
Vinklen i grader bolden starter i forhold til vandret /horisontalt (se billedet).

Spin rate (rpm): Antal rotationer (backspin) bolden foretager per minut.
Carry (yards): Antal yards bolden flyver i luften før den rammer jorden (1 yards = 0,914 m).
Total (yards): Antal yards bolden tilbagelægger i en lige linje
fra udgangspunktet til den ligger stiller.
Dynamisk loft (deg): Antal
grader der er på din driver målt
i forhold til lodret (0 grader),
når du rammer bolden.
Hvis vi nu betragter tallene
i tabellen, så vil du ret hurtigt
bemærke, at jo mere du kan få
din attack angle / angrebsvinkel i plus (her +5) og spinnet
ned på din bold, jo længere vil
du kunne flyve bolden i luften
/carry. Typisk svinger en god
gennemsnits klubgolferne med
en svinghastighed på 75 mph
til 95 mph (se grafen):
Kigger vi i tabellen ved en
svinghastighed på 75 MPH –

HANDICAP VS DRIVER SVINGHASTIGHED
SVINGHASTIGHED (MPH)

Knud Storgaard
tager dig her med
gennem nogle
Trackman data og
forklarer hvad man
kan bruge tallene til

110
105
100
95
90
+5

+3

+1

1

3

95 MPH kan du se, at du kan
lære at flyve bolden mellem 16
– 21 yards længere i luften og
op til næsten 29 yards længere
i totalt længde (ved 95 mph)
ved at ændre en attack angle
fra -5 op til +5. Det skal dog
tilføjes, at det er en ret massiv
ændring (10 grader), men kan
lade sig gøre og det er lettere
end at øge din svinghastighed
tilsvarende for at give samme
længde forøgelse.
Bemærk faktum: At, hvis du
slår 5 grader op på bolden og

5

7

9

11

13

15

HCP

gerne vil have en svingbane
som er ”nul”/neutral ind gennem bolden, skal du slå 5 grader indefra (går i forholdet 1:1),
hvorimod slår du 5 grader ned
på bolden (-5) vil du skulle slå
2,5 grader til venstre ind gennem bolden (-2,5 på Trackman)
for at få en svingbane der nul/
neutral ind gennem bolden (går
i forholdet 2:1).
Nu forholder det sig således,
at langt de fleste klubgolfere
slår temmelig meget ned på
bolden med deres driver (- 5 til
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Lavet i samarbejde med:

Club
speed
(mph)

75

80

85

90

95

Attack
angle
(deg)

Ball
speed
(mph)

Launch
angle
(deg)

Spin
rate
(rpm)

Carry
(yards)

Total
(yards)

Dynamic
loft
(deg)

-5
0
5
-5
0
5
-5
0
5
-5
0
5
-5
0
5

107
109
111
115
117
118
123
125
126
131
132
134
138
140
141

11.8
13.0
15.3
10.1
12.1
14.8
9.3
11.7
14.0
8.5
10.8
13.8
7.9
10.5
13.0

3214
2506
1976
3078
2494
2005
3110
2568
1964
3122
2517
2021
3144
2565
1948

140
147
156
154
163
174
169
180
189
185
196
207
201
213
223

182
195
206
188
199
209
215
228
241
231
245
259
247
262
276

14.9
15.3
17.1
12.8
14.3
16.5
11.9
13.8
15.6
11.0
12.8
15.3
10.2
12.3
14.4

-10 grader for dem som kommer udefra) med det resultat,
at de mister rigtig meget carry
længde. Da det kan være svært,
at øge sin svinghastighed væsentligt uden en massiv træningsindsats med både styrke-,
smidigheds- og hurtighedstræ-

ning, er det oplagt i stedet, at
forsøge, at ændre på sin attack
angle.
På næste side viser jeg en
række forslag til, hvordan du
kan lære at slå mere op på din
bold (positiv attack angle) og
hermed optimere carry læng-

Club
speed
(mph)

100

105

110

115

120

Attack
angle
(deg)

Ball
speed
(mph)

Launch
angle
(deg)

Spin
rate
(rpm)

Carry
(yards)

Total
(yards)

Dynamic
loft
(deg)

-5
0
5
-5
0
5
-5
0
5
-5
0
5
-5
0
5

146
148
149
154
156
157
162
163
165
170
171
172
178
179
180

7.2
10.0
12.4
6.4
9.1
11.7
5.6
8.7
11.1
5.3
8.0
10.7
4.5
7.7
10.3

3118
2570
1887
3071
2461
1810
3005
2471
1716
3030
2396
1681
2929
2382
1636

216
230
239
231
243
254
245
260
268
261
274
285
273
290
300

262
278
293
278
294
309
293
310
326
307
325
342
322
340
358

9.3
11.7
13.7
8.4
10.7
12.9
7.5
10.2
12.2
7.1
9.5
11.7
6.2
9.0
11.3

den på dine drives, hvis du falder ind under denne gruppe
der slår meget ned på bolden.
Et billede du kan bruge til
at relatere til mht. om din attack angle er negativ eller positiv er, om du føler du står og
slår et slag ned af bakke (ne-

gativ attack angle) eller du føler du står og slår op af bakke
(positiv attak angle). Så ved at
gøre alt du kan, opstillingsmæssigt og boldplaceringsmæssigt for at slå dit drive, som om
du skulle slå meget op af bakke
vil kunne fortælle dig, hvordan

du skal føle det for at få arbejdet din attack angle fra - mod
+ og dermed længere carry.

SÅDAN GØR DU

Kølle orientation

Bold retning
Dynamisk loft

Launch angle
Horisontalt

Spin loft
Attack angle

Kølleretning

➔
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Lavet i samarbejde med:

LÆS HER HVORDAN DU KAN GØRE DIN ATTACK ANGLE MERE POSTIV:
1. Først trin:
..er at tee bolden højt op. Gerne så
¾ af bolden er højere end toppen
på din kølle, da køllen jo gerne skal
kunne bevæge sig opad, når den
rammer bolden (svært ved for lavt
tee´et bold).
2. Boldplacering og opstillingen: Få din rygsøjle til, at hælde/
tilte minimum 10 grader væk fra
målet (se gul linje på billedet), således at dit hoved er godt bag bolden, som bør være placeret lige inden for venstre hæl set forfra ved
en stance som er skulder bredde.
Det skal føles lidt som om du kigger på et punkt ud for højre fod.
Forsøg at skab så stor en afstand,
som du kan lave mellem den orange
og røde linje på billedet gennem
hele svinget (skab så stor en pil som
muligt). Luk desuden dine skuldre
så meget du kan, d.v.s. de skal pege
så meget til højre, som du kan i forhold til din fodlinje (venstre skulder
frem og højre tilbage). Endelig lidt
mere vægt på din højre fod end venstre (60 % – 40 %).
3. Tilbagesvinget: Her skal du forsøge at holde højden på dit hoved
hele vejen tilbage. Rejser det sig er

du tvunget til at dykke ned i nedsvinget for at ramme bolden, som
giver en negativ attack angle. Endnu
bedre er det, hvis du kan føle, at du
”squatter” en anelse ned i dine ben
tilbage, således at du føler, at du
næsten kan rejse dig lidt op ind gennem bolden. Ryggen hælder stadig
væk fra målet på toppen (lang hvid
pil)
4. Ned – og gennemsving: Venstre hofte starter med at presse mod
målet samtidig med hovedet bliver
tilbage. Ind gennem bolden skal du
forsøge, at få skaftet/køllehovedet
til at overhale kroppen (release) ved
at tillade din højre arm strækker ud
og højre underarm rotere over venstre og du forsøger, at svinge dine
hænder lidt ud til højre for målet. I
selve boldtræf/impact er det optimalt, hvis du kan få det timet, således, at din venstre skulder, dine hænder og køllehovedet danner en
lodret linje set forfra, da det vil optimere dine chancer for at opnår en
solid impact og positiv attack angle.

H

vis du har mulighed for at prøve
ovenstående af med en Trackman er det optimalt, da du så kan
stå og eksperimentere med oven-

stående og se om du bevæger dig i
den rigtige retning mht. dine attack
angle tal (skulle gerne blive mere
positive). Hvis dine bolde spinner
for meget kan det være pga., at de
fleste træningsbolde spinner ca. 1 –
2 gange mere end en rigtig bold
med en driver, så kan ovestående
afprøves med de bolde du spiller
med til hverdag har du optimale
chancer for at få optimeret dine tal.
Alternativ brug Normalizations funktionen på Trackman til at korrigere
for træningsbolde og ændre opsætning til f.eks. "soft range".
I forbindelse med du begynder at
kunne få mere positiv attack angle
kan der være behov for at nedsætte
loftet på din kølle (hvis dit dynamiske loft er for stort i forhold til tabellen). Det vil samtidig nedsætte
dit spin loft og hermed spinnet på
din bold.
Sidst men ikke mindst, så forsøg
at ramme bolden godt og ikke i hælen da køllehovet her har mindst hastighed (se skema) og det øger spinnet på bolden og ”geareffekten”
give slice spin på bolden. Køllen vrider m.a.o. ved off-center træf, som
skaber en tiltet spin akse på bolden
og en spin akse som hælder mod
højre (som et fly der flyver mod

Hastighedens variation på din slagflade
ved 100 mph center hastighed

højre). Køllehovedet har derimod
større hastighed mod spidsen af køllen (ca. 5 MPH hurtigere end ved
et hæltræf ved en 100 MPH center
svinghastighed) og her nedsættes
spinnet ved boldtræf, samt geareffekten giver hook spin på bolden og
en spin akse som er negativ (som et
fly der flyver mod venstre).
Til slut skal det dog nævnes, at
alle gode spillere slår ned på bolden
med deres jern (negativ attack angle
for at kunne opnår bold – tørv kontakten) og at gennemsnittet på PGA
Touren har en attack angle på -1,3

grader med deres driver. På LPGA
touren er den gennemsnitlige attack
angle med driveren +3. Men PGA
tour spillerene har så stor en køllehovedhastighed (113 MPH gennemsnit mod 95 MPH hos damerne),
at de gerne ofre lidt længde frem
for præcision. Endvidere så kan der
være behov for at få fittet dit skaft,
loft og bolden du bruger, hvis du vil
vinde yderligere lidt carry længde.
Held og lykke med, at slå en lang
carry på dine drives.
- knud storgaard

– Skal din klub deltage?

Fantastiske præmier
Vind et ophold for 2 personer på:
• Karen Blixen Camp, Kenya (Africa Tours)
• Lighthouse Golf Resort, Bulgarien
• Yasmine Valley, Tunesien

Velkommen til 3. sæson af den hyggelige parturnering
Ø-GOLF for seniorer 50+ (tidl. DM i Seniorgolf).
Succesen fortsætter og vi er nu klar til at modtage
tilmeldinger til de indledende runder i turneringen
– fra din klub!

Gå ikke glip af denne spændende turnering, hvor det
sociale samvær er i højsædet.
Mød eller gense spillere fra hele landet.
Se mere samt opdateringer på www.øgolfforseniorer.dk

Semifinalerne spilles her:
Samsø Golfklub • Langeland Golfklub • Maribo Sø Golfklub • Fanø Golfklub • Gl. Rø, Bornholm • Nordborg Golfklub
Finalen afvikles den 10. september 2016 på Samsø Golfklub

Tilmelding sker til bernt@hansen.mail.dk eller på tlf. 2010 1022
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EM

EM: BEGGE DANSKE HOLD FIK
HANDIGOLF-MEDALJER
Danmark var
blandt favoritterne
ved EM i handigolf
i Spanien og måtte
kun se sig slået af
Sverige. Dansk
bronze i Nations
Cup for bevægelseshæmmede

Af: Svend Novrup

D

e t ly k k e d e s

med lidt kniberi
og en del egenbetaling fra deltagerne at få to danske hold til EM i handigolf i
Malaga, Spanien, og det var
godt, for begge vendte hjem
med medaljer.
Der blev spillet i to rækker.
En scratch-række, hvor det
gjaldt det første officielle EM
for hold, og den traditionelle
Nations Cup, hvor hold, bestående af bevægelseshæmmede
med maksimalt hcp. 26,5, spillede stableford.
Spillet foregik på den 5935
m lange Parador de Malaga
Golf, der nærmest ligger i forlængelse af start- og landingsbanerne for Malagas lufthavn,
så der var masser at se på mellem slagene.
Uvante turneringsformer
EM blev afviklet med en runde
greensome, en runde foursome
og en individuel runde. De danske spillere har ikke erfaringer med de to par-discipliner
og trænede dem derfor intenst

Det danske EM-kontingent
håber på endnu bedre betingelser næste gang.

i de samlinger, der har været
op til afrejsen, med rimeligt resultatet.
Det danske hold bestod af
Mette Wegge Lynggaard, Skjoldenæsholm; Stefan Mørkholt,
Gyttegård; Mads Lykke Nielsen, Frederikshavn, og Mads
Hjelm Nielsen, Aalborg med
Flemming Lehnert som kaptajn, og de håbede på at hente
de tre slag, de var efter svenskerne, i den individuelle runde.
Især, da Sverige manglede to
af deres bedste kort.
Sølv
Det skulle vise sig, at svenskerne har så stor en bredde,
at de hurtigt stak af og ikke
var til at hente, så det for danskerne gjaldt om at holde Spanien fra livet i kampen om sølv.
Egentlig levede danskerne
ikke op til vanlig standard, og
det kan vi senere give et bud

Stefan Mørkholt og Mette Wegge Lynggaard på driving range

på en forklaring af, men de
kæmpede storslået og bjergede
sølvet i denne slutstilling i toppen: 1. Sverige 459 slag. 2. Danmark 471. 3. Spanien 473. 4.
Frankrig 476.
Bagefter analyserede holdet,
hvordan de kan komme tæt-

tere på svenskerne, og en vigtig ting er at blive bedre til parspillet. Det skal bl.a. ske ved,
at der er aftalt nogle landskampe med Sverige før det næste EM,; og så er der den forklaring, vi kommer tilbage til.

SPONSORER SØGES

D

e d a ns k e h o l d i

Malaga kom af sted
takket være støtte fra
sponsorerne Gunnar Svendsen
Gulve, www.billigegolfbolde.dk
samt fra DGU og DHIF (Dansk
Handicap Idræts Forbund), tilsat en del egenbetaling.
Turneringen afvikles på højeste sportslige niveau, og indtil videre er der ekstra opmærksomhed at indkassere ved at
være sponsor på dette felt. Spørg
bare Larry Eriksen, ejer af
Svendsen Gulve:
- Jeg har sponsoreret DHIF
i snart mange år og i øvrigt også
Helsingør Golfklub. Det har givet mig stor omtale i medierne
og desuden en stor vennekreds
blandt handicappede. Mit firma
er mellemstort og ville drukne

totalt, hvis jeg lagde mine sponsorpenge i de store elitesportsgrene, men i handicapidrætten
har vi været meget synlige.
Jesper Hviid, DGUs HandiGolf konsulent, og Jens Astrup
fra DHIF arbejder energisk på
at formidle netop dette til nye
sponsorer og håber desuden, at
sølvmedaljerne vil være god
lokkemad sammen med tidligere individuelle bedrifter med
bl.a. en VM- og to EM-titler til
Stefan Mørkholt.
Den vigtige handicapidræt
Som i al anden handicapidræt
supplerer to synsvinkler hinanden perfekt:
For det første er det vigtigt
for handicappede at dyrke idræt,
og golf er en mulighed, der pas-

Bronze
I rækken for bevægelseshandicappede, Nations Cup, bestod
det danske hold af Jan Johannesson, Hillerød, Jes Høgh, Aalborg, Louis Stendahl, Helsingør og Flemming Rasmussen,
Birkemose, og målsætningen
før start var at komme i top-5.
Det spanske hjemmehold viste sig at være helt suverænt.
Ikke ved at score urimeligt højt,
men ved stort set at score omkring de 36 p, som svarer til,
at man spiller til sit handicap.
Danmark fik dog vist flaget fra
første greensome, hvor Høgh/
Johannesen med 40 p havde
dagens bedste score.
I de individuelle runder løb
hollænderne med sølvet, mens
danskerne glædestrålende
kunne hjemføre bronzemedaljerne efter hård kamp med Italien: 1. Spanien 213. 2. Holland
197. 3. Danmark 191. 4. Italien
189.
Små midler
At det blev til to medaljesæt
var især fornemt på baggrund
af, at de danske hold ikke havde
optimale betingelser.
Den anstrengte økonomi betød, at man havde lejet en privat villa, hvor man selv stod
for madlavningen og kittede
holdet fint sammen socialt.
Det er blot ikke det vigtigste, når man spiller en mesterskabsturnering, hvor det er
meget forskelligt, hvilken tilgang den enkelte spiller har til
sovetid, social omgang med
holdkammeraterne og uforstyrret koncentration. ’Ensretningen’ af disse forhold var sandsynligvis den vigtigste årsag
til, at EM-holdet ikke helt spillede op til vanlig standard. Spillerne lod sig ikke mærke med
det og tilkæmpede sig viljestærkt de håbede medaljer.
træningen lige så ihærdig og
konkurrencerne lige så nervepirrende, såvel for deltagerne
som for tilskuerne.
Det væsentlige er, at man
konkurrerer på lige vilkår.

Jon Johannesson og Jes Høgh afleverer deres scorekort efter den
succesfulde greensome.

ser godt til mange. Såvel de,
der har været handicappet fra
fødslen, som de, der har oplevet noget, der på et øjeblik ændrede deres livsbetingelser,
hvad enten det var en trafikulykke eller en blodprop.

For det andet er arbejdet
med handicapidrættens elite
med til at sætte fokus på det
at være handicappet og på, at
idræt er lige så væsentlig blandt
handicappede som for andre.
Ambitionerne er de samme,

Kilde til medlemsfremgang
Handicappede spiller i klubberne golf på lige fod med alle
andre takket være spillets geniale handicap-system, som gør
det meningsfyldt at dyste med
hinanden, selv om den objektive spillestyrke er meget forskellig.
De danske golfklubber opdager i stadigt højere grad de
handicappede, som de ofte samarbejder med hospitaler og kommuner om at sætte i gang med
den lille hvide bold, og som måske i dag er klubbernes bedste
mulighed for en hurtig medlemstilgang - til glæde for alle.

GRATIS
OPSTART

LOGOBOLDE
NU

Før
SRIXON DISTANCE . . . . . pr. dusin 129,SRIXON AD333 . . . . . . . . pr. dusin 159,WILSON DX2 Soft . . . . . . pr. dusin 139,WILSON DX3 Spin . . . . . . pr. dusin 159,TITLEIST DT Solo . . . . . . pr. dusin 169,TITLEIST PRO V1 . . . . . . pr. dusin 359,-

99,139,119,139,149,329,-

Priser v. 24 dusin, incl. kliché, trykt i 1 farve ex. moms & fragt

Vi har også
andre gode
tilbud....
ring og hør! Tlf. 98-62-1-2-3-4 • dathoprint.dk
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Vi har et godt tilbud til klubber-i-klubben,
samt større grupper på min. 20 deltagere
gældende for 2016:

I Golfbladet august 2014 blev Midtfyns Golfklub bedømt god/super i value-for-money.
Centralt beliggende i Ringe ca. 10 min. kørsel fra den Fynske motorvej mod Svendborg.

•

Modtagelse og udlevering af scorekorts.
Vi gir ”en lille én” som opvarmning.

•

Udlevering af vand og frugt

•

Frie bolde på drivingrange

•

Gunstart efter nærmere aftale og spil
på Midtfyns Golfklubs 18-huls bane

•

Frokost i klubhuset 3 stk.
Luksussmørrebrød samt 1 øl/vand

•

Pris kr. 295,- pr. deltager

•

Tilbuddet er gældende på onsdage
og fredage – eller øvrige dage efter
nærmere aftale.

Kontakt os på telefon 40 96 39 51 eller
mail@midtfynsgolfklub.dk for at høre
nærmere om en Super Golfoplevelse.
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ONSDAGSSNEGLEN
DEPTM

A-, B- OG C-GOLFERE
Hvordan kan vi skabe fornyet vækst i golfsporten? Måske ved at tage et
alvorligt opgør med den traditionelle medlemsstruktur.

D

gu

har

offentliggjort

de seneste officielle medlemstal.
Vi er blevet 217 flere golfspillere
i Danmark. Det er positivt, at medlemstallet holdes stabilt, skriver
DGU i deres pressemeddelelse og det er naturligvis en fin måde at anskue tallene på.
Den fulde sandhed er det dog næppe. Antallet af flex-golfere til meget lavere kontingent er
nemlig steget med omkring 3.000 og det betyder alt andet lige, at danske klubber, samlet set,
har måttet sige farvel til ca. 2.800 fuldtidsmedlemmer. I procent ud af de mere end 120.000
fuldtidsmedlemmer er det naturligvis endnu
ikke et alarmerende antal, men der tegner sig
alligevel den tendens, at vi bliver færre til at betale klubbernes udgifter, selvom vi ikke bliver
færre til at udnytte faciliteterne; og det er en
skidt udvikling.
Det sætter straks – igen – gang i debatten om
hvad golf skal koste, hvilke medlemsformer vi
ønsker, og i sidste ende også om, hvem, der skal
have lov at spille hvor.
Med færre (samlet) til at betale de faste klubudgifter gennem kontingentet, bliver greenfee
indtægterne en væsentligere del af klubbernes
samlede økonomi. Det skærper konkurrencen
mellem klubberne, og øger kravene til banernes
kvalitet. For greenfee spillerne vil spille de baner, der er i bedst stand, og i de klubber, som
yder den bedste service.
Det kan godt give nogle klubbestyrelser noget at spekulere over. For de øgede udgifter til
vedligehold af banerne kan ikke budgetteres ud
fra forventninger om et bestemt antal greenfeespillere. Pengene må hentes ét sted; fra medlemmerne. Med dyrere kontingenter, vil flere
formentlig forlade klubberne og blive flex-medlemmer, og så begynder det at ligne en spiral,
af den onde slags.
Omvendt kan øget konkurrence føre noget
positivt med sig. En bedre kvalitet på banerne,
vil gøre oplevelsen større. Det samme vil et højere serviceniveau.
De klubber, der ikke kan være med i ræset,
vil lukke. Færre golfklubber vil øge efterspørgslen på medlemskab i de klubber, der ’overlever’,
så de igen – måske – vil kunne kræve indskud,
sælge aktier og spillerettigheder. Golfsporten
vil igen kunne vækste.

ONSDAGSSNEGLEN
AF MORTEN BUCKHØJ

Men der vil være en høj pris. Nogle klubber
vil lukke, nogle baner vil blive pløjet op.
Er dette scenarie godt eller skrækkeligt? Tja,
det afhænger jo af hvilken livsanskuelse man
har. De ultra liberale vil vel klappe i hænderne
og mene, at sådan må det jo være; hvad ikke
kan leve, må dø. Det gode, gamle højt besungne
forenings Danmark vil græde og kæmpe for den
klassiske klubstruktur.

D

et store spørgsmål er om man både kan
bevare den gammeldags foreningsstruktur og skabe fornyet vækst i et vigende
marked. Jeg tror det ikke, selvom jeg ville ønske, at det var tilfældet. Jeg tror, at man er tvunget til at se meget grundigt på medlemsformerne,
og skabe mulighed for, at de kan ændre sig markant over de næste par år.
Med flex-golfere vil jeg mene, at man allerede
har taget skridtet og gjort nogle til A-medlemmer og andre til B-medlemmer. Måske skal man

tage en kategori mere i spil, og klemme den ind
mellem disse A- og B-medlemmerne.
Hvad med at lade en kategori golfspillere
være helt fri; de nuværende flex-medlemmer,
bare endnu billigere – 500-700 kr. pr. år. Lad firmagolfklubber og lignende, altså ud over de klubber, der vil have flex-medlemmer, registrere medlemmer som C-medlemmer uden egentlige
rettigheder, ud over, at de kan få reguleret handicaps og spille som greenfee-gæster de steder,
hvor man vil modtage dem. Lad klubberne tilbyde A-medlemskaber med alle rettigheder og
frit spil syv dage om ugen, fortrinsret til tidsbooking på primære tider etc. til en lidt højere
pris end i dag, og indfør desuden muligheden
for et B-medlemskab, der giver ret til spil, til at
deltage i klubmatcher, til at være medlem af
klubber-i-klubben, repræsentere klubben i Danmarksturnering og regionsgolf m.v., men hvor
der betales greenfee hver gang man spiller, bortset fra klubturneringer, hvor man nøjes med at
betale almindelig matchfee. Jeg kunne forestille
mig, at man gav B-medlemmer ’spil med medlem-rabat’, hvor i mod C-medlemmer må betale
den til en hver tid gældende greenfee.
Denne struktur vil betyde et fald i de sikre
indtægter, men det kan opvejes af, at pengene
kommer ind gennem greenfees. Til gengæld vil
det skabe en større fleksibilitet, og det er, som
jeg ser det, hvad danske golfspillere ønsker i
dag. Dem, der spiller golf fire gange om ugen,
vil ikke have et problem med, at deres A-medlemskab bliver en tusse dyrere, for de vil få nogle
fordele, der rigeligt opvejer den ekstra betaling.
B-medlemmerne vil bevare en helt traditionel
tilknytning til klubben, og de flittigste golfere
vil hurtigt opdage, at det kan betale sig at blive
A-medlemmer. C-medlemmerne vil kunne se en
fordel i at være i en dansk klub, fremfor en
svensk til samme pris.
Det var bare en idé. God vinter!

HVAD MENER DU?
Har du lyst til at deltage i debatten,
så skriv til morten@mag-media.dk
eller gå ind på GOLFBLADETs
Facebook-side og giv dit besyv med.

PGA TOUR EKSKLUSIVT PÅ C MORE

C

more

har

l av e t

en

ny aftale med PGA Tour om
de eksklusive visningsrettigheder til verdens største og mest
prestigefyldte golftour, PGA Tour,
som løber fra 2016 til og med 2021.
Den seks-årige aftale indebærer, at
verdens højest rangerende golftour
og de største golfstjerner som f.eks.
Rory Mcllroy, Tiger Woods og Thomas Bjørn kan følges på C More fra
og med 1. januar 2016 på C More’s
helt nye kanal, C More Golf.
Udover samtlige turneringer på
PGA Tour inkl. FedExCup og den
prestigefyldte The Players Champi-

onship så omfatter aftalen også touren
web.com for kommende stjerner,
Champions Tour er turneringen, hvor
nogle af de tidligere PGA spillere dyster videre, PGA Latin America, PGA
Canada, PGA China, Presidents Cup
og Challenge Season. Sammenlagt
udgør dette over 100 golfturneringer
per år. Desuden indgår en lang række
magasinprogrammer samt mange
klassiske turneringer og højdepunkter fra golfhistorien.
C More Plays abonnenter kan også
glæde sig til en lang række OTT-features. Der bliver blandt andet mulighed for at følge enkelte spilleres

slag og specifikke huller. Der vil også
være mulighed for at følge heldagstransmissioner på en stor del af PGA
turneringerne og meget, meget mere.
- PGA Touren kommer til at udgøre grundstammen i C More Golf,
som sandsynligvis kommer til at have
fremtrædende kommentatorer og
eksperter på sidelinien, siger Johan

Cederqvist, sportschef for C More.
PGA Tour er den eneste tour, hvor
man kan følge stjerner som Tiger
Woods, Phil Mickelson, Bubba Watson, Adan Scott og Dustin Johnson.
PGA Touren spilles fra oktober til
september og består af cirka 36 turneringer. Stjernerne spiller om de
største pengepræmier i golfverden
modsvarende over 300 millioner dollars per år. I PGA Tourens slutspil
spiller de bedste spillere om 35 millioner dollars, og vinderen får 10 millioner dollars. Yderligere information
om C Mores golfsatsning følger snarest.

LONG STAY GOLFREJSER
SPANIEN & PORTUGAL

www.playagolf.se

www.playagolf.se
Tel. +46 31 799 93 93 mail: info@playagolf.se
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DANSK BANE
KLUBGOLF

★

Livets gang i...

Vi følger hverdagen i en dansk golfklub.
Kom med til CGC syd for København...

EFTERSKOLE FÅR STYRKET
GOLFLINJEN HOS CGC
Brøndby Idrætsefterskole har fra
august 2016
indgået aftale om
elevtræning i
Copenhagen Golf
Centers Golf Academy & Learning
Center i Vallensbæk. Der er tale
om det eneste
tilbud af slagsen
i københavnsområdet
Tekst og foto: Kenth G. Madsen

B

røndby idræts-

efterskole har tidligere haft et samarbejde med
Brøndby Golfklub,
men skolen har fra august 2016
valgt at indgå et samarbejde
med golfakademiet i CGC Vallensbæk. Der er tale om det
eneste efterskoletilbud af slagsen i hele Københavns-området.
Cheftræner i CGC David
Poke har, i samarbejde med
skolen, lavet en attraktiv pakke
med henblik på at skabe interesse for golflinjen blandt de
unge i alderen 16-19 år.
For de elever, som vælger
golflinjen på Brøndby Idrætsefterskole, er der planlagt 15
timers træning om ugen. Derudover får alle elever på Brøndby
Efterskole automatisk yderligere 20 undervisningstimer pr.
år som medlem af CGC juniorafdeling.
Træningen kommer til at
finde sted hovedsaglig på CGC’s
super træningsanlæg og også
på efterskolen, der har nogle
indendørs faciliteter.
David Poke har haft en god
dialog og forventningsafstemning med Brøndby Idrætsefterskoles forstander, Bo Palle
Jensen.
- Vores mål er skabe talentudvikling også indenfor golfsporten ligesom vi i forvejen
har linjer for fodbold, bordtennis, dans og håndbold, siger Bo
Palle Jensen.
- Det handler om at skabe
et miljø, hvor ikke kun holdsports-

David Poke glæder sig til at
tage imod golfeleverne fra
Brøndby Idrætsefterskole fra
det nye skoleår 2016.

grene, men også de mere individuelle sportsdiscipliner går
hånd i hånd, fortsætter Bo Palle
Jensen, der er begejstret for de
gode træningsfaciliteter og ikke
mindst trænerkapaciteten David Poke hos Copenhagen Golf
Center (CGC).
- Erfaringerne har vist, at
det bestemt ikke er uvæsentligt, hvilken standard træning
eleverne får. Kravene opfyldes
hos CGC, så de er valgt som
samarbejdspartner, siger forstanderen, hvis motto for efterskolen er vilje, ambitioner
og engagement.
På Brøndby Efterskoles golflinje tages der udgangspunkt

Vores mål er skabe
talentudvikling også
indenfor golfsporten
ligesom vi i forvejen har
linjer for fodbold, bordtennis, dans og håndbold
- Bo Palle Jensen

Forstander Bo Palle Jensen vil først og fremmest gerne skabe hele
mennesker ved at kombinere elevernes hverdag med sport og boglig undervisning.

i den enkelte elevs niveau og
målsætninger for fremtiden.
- Det er vigtigt at eleven er
med hele vejen i processen,
hvor der også tages højde for,
at spillerne kan præstere i turneringssæsonen, fortæller cheftræner David Poke videre.
For den enkelte elev vil et
godt udgangspunkt være en
brændende interesse for golf.
- Så skal vi nok hjælpe dem
videre i deres udvikling alt efter, hvilket ambitionsniveau
den enkelte elev har, siger David Poke, der har stor erfaring
i arbejdet med ungdomsafdelinger fra andre golfklubber,
hvor han har arbejdet. I Sønderjyllands Golfklub lavede
han en hel ny juniorstruktur,
der på fem år skabte en eliteafdeling udelukkende bestående af juniorer.
David Pokes søn, 23-årige
Benjamin Poke er professionel
golfspiller og han træner jævnligt i CGC. Benjamin og andre
af David Pokes eliteelever vil
komme til at bidrage med deres viden på et eller andet plan,
så efterskoleeleverne kan få et
godt indtryk af en professionel
golfspillers liv og hverdag i
praksis.

REJS PÅ PÅSKEFERIE

MED FRI GOLF

Dansk
golfguide

Bo på det 4-stjernede hotel

VILA BALEIRA



m/Mini All Inclusive & Ø-All Inclusive

Prøv vores nye Ø-All Inclusive.
Når du bor på vores hoteller, får du gratis
golf, tennis, spa, cykling og vandreture.

Afgang d. 18. marts.

En uge fra

kr. 4.998,-

Inkluderer UBEGRÆNSET Greenfee under
hele opholdet samt de øvrige listede tilbud

Porto Santo har en fantastisk 18
hullers golfbane, plus en 9 hullers
par 3 bane, som er designet af
golﬂegenden Seve Balesteros.
Hvid tee: 6383 meter – Par 72

 8818 4618
 info@primotours.dk
 www.primotours.dk

Primo Tours
Rejsegarantifonden nr. 2187

I.C. Chr. Alle 1. DK-6950 Ringkøbing
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DANSK BANE
KLUBGOLF

★

Livets gang i...

Vi følger hverdagen i en dansk golfklub.
Kom med til CGC syd for København...

TRÆFØJEBLIKKET:
SANDHEDENS MOMENT
I denne måned kigger vi på det optimale træføjeblik, svingets sandhedsmoment,
resultatet af de korrekte gennemførelser af alle grundelementer.

1

I tidligere artikler har jeg
været igennem svingets forskellige grundfundamenter.
Det er de elementer, dit
sving skal indeholde for at
producere gode, stabile slag,
gang på gang.
1. Greb og opstilling.
2. Kropbevægelsen.
3. Armsving
4. Håndledsbevægelsen.

2

3

KROPPEN I
TRÆFØJEBLIKKET

ARMENE I
TRÆFØJEBLIKKET

HÅNDLEDDENE I
TRÆFØJEBLIKKET

I træføjeblikket skal vægten af
kroppen være på venstre fod, hofterne skal pege venstre om målet,
mens skuldrene er tilbage i deres
oprindelige position, parallelle til
slagretningen. Denne position (Billed 3) er produktet af en kædereaktion, der starter fra ’’grunden og
op’’. Dvs. fødderne starter fremsvinget, efter-fulgt af knæene, hofterne
og til sidst skuldrene.

Her er armene tilbage i deres oprindelige position. Dvs. den samme
som ved opstillingen, direkte foran
brystkassen. Strakte arme og vægten af kroppen på venstre fod giver
et nedadgående køllehoved i træføjeblikket, som giver backspin. Det
er backspin, kombineret med vinklen på slagfladen, der får bolden til
at stige i luften.
Husk at armene og kroppen starter nedsvinget samtidig (Billed 2),
ellers når man ikke det optimale
træføjeblik position.

Her har håndleddene udløst køllen
og er nu også tilbage i den oprindelige position, eller også kaldet opstillingspositionen (Billed 1). Den
korrekte udløsning af håndleddene
skaber optimal fart i køllehovedet,
som er med til at give mere længde.

E KS T R A T I L B U D : S PA R M O M S E N R E S T E N A F 2 0 1 5 *

* Fratrækkes prisen ved booking. Gælder kun på opholdet.
Kun gældende ved bestilling fra 25/9-2015

EN GOLFOPLEVELSE UD OVER DET SÆDVANLIGE

480,TILBUD FRA
RESTAURANTEN

GOLFOPHOLD 2015

Wienerschnitzel med tilbehør

Brundtland Golf & Hotel
Ligger kun få skridt fra golfcentret.
De store lejligheder har alle egen
balkon eller terrasse med udsyn til
den flotte bane med nem og hurtig
adgang til træningsbanen.

KR. 110,3-retters menu efter kokkens
valg pr. pers.

KR. 230,-

FORDELE

• Gratis flaske vin ved handel hos Fleggaard

Brundtlandbanen
Er udviklet med inspiration fra
mange 1. klasses udenlandske
baner og er karakteriseret ved
mange søer omkring hurtige og
kuperede greens.

1 overnatning med morgenmad og fri golf
for 2 personer i delt dobbeltværelse, per pers.:
- ankomst søndag til torsdag KR. 725,- ankomst fredag eller lørdag KR. 925,-

• Bo lige ved golfbanen

- ekstra nat inklusiv morgenmad KR. 375,-

• Frie bolde på rangen

- opgradering til suite pr. nat KR. 100,-

Brundtland

• Udflugtsmuligheder

Golfcenter
to f t lU n D

• God restaurant

GOLF | RESTAURANT | HOTEL

Brundtland Allé 3 · DK-6520 Toftlund · Tlf. + 45 73 83 16 00 · info@brundtlandgolfcenter.dk · www.brundtlandgolfcenter.dk

Vil du passe banerne?
Bliv greenkeeper
ER DU UDDANN

ELSESPARAT?

KOM TIL INFOM
ATIONSAF TEN D
. 1 . DECEMBER
Adresse: Køgev
.
ej 131, 4000 R
oskilde

...start på grundforløb d. 11. januar 2016
Kontakt uddannelsesleder Claus Cornelius på
telefon 24 28 80 30 for mere information.

Læs mere om vores uddannelser
og AMU-kurser på www.rts.dk

Roskilde Tekniske Skole • Vilvorde
Køgevej 131 • 4000 Roskilde • 46 300 400

Roskilde
Tekniske
Skole
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DANSK BANE

sig af de 76 juniorer, af hvilke
usædvanligt mange er piger.
For dem er der ikke kun træning og spil på banen, bl.a. familieturneringer med deltagelse af forældre, men også
arrangementer i klubhuset.
I sommerferien deltog mange
i en sommerlejr, der blev etableret i samarbejde med Brande
og Åskov, og de unge skaffede
desuden selv pengene til en udflugt til Tyskland.

DANSK

BANE

NATUR OG HYGGE
I GIVE GOLFKLUB
Hul 6

Klubben med den velduftende og velholdte plantagebane har hundredvis af idealistiske frivillige,
en velholdt bane, et lækkert klubhus og en gratis-uge om sommeren, der gør klubben landskendt
Af Svend Novrup. Foto: M. Novrup + Give GK

F a k ta b o x

R

GIVE GOLFKLUB
Bregnhovedvej 3
7323 Give
Tlf. 75 73 94 01
info@givegolfklub.dk
www.givegolfklub.dk
GREENFEE
Seniorer......................... kr. 300,00
(Inkluderer frit spil på par-3 banen)
18 Huls bane
60 herrer 5979 m
57 herrer 5727 m
52 damer 5181 m
48 damer 4827 m

CR 71,5
CR 70,1
CR 72,6
CR 70,3

SL 123
SL 120
SL 122
SL 117

FORHOLD
● Restaurant
■

● Buggyleje
■

● Proshop
■

■ Banetoilet

● Omklæd/bad
■

● Fri øvebolde
■

Overnatning kan fx ske på
Pejsegården i Brædstrup, der har
greenfee-samarbejde med 17
forskellige baner i sine tilbud.

DANMARK

GIVE

på G i v e
Golfklub var en af
årets mest velduftende og hyggelige.
Vi havde frygtet, at regn og
tåge havde gjort banen sumpet
og tung, men det var ikke tilfældet. Alt var velholdt og lækkert, boldene rullede hurtigt
og fint på de plejede greens, og
med jævne mellemrum dukkede nysgerrige dyr op for at
se, hvem der lod sig lokke ud i
det fugtige efterår.
Pga. morgenens tætte tåge,
der først lige var lettet, var der
kun få andre på banen, så vi
også havde tid til at nippe af
de brombær, der voksede mange
steder. Det var en rolig, trøstig
og perfekt runde.
unden

Gratis PR-uge
Var der stille på denne efterårsdag, var der til gengæld vild
aktivitet i uge 30, hvor Give
for andet år i træk tilbød, at
man kunne spille banen gratis. Bl.a. rygtet om det tilsvarende arrangement i 2014 havde
fået mange til at planlægge
sommerferien med et besøg i
Give, og ikke mindre end 1429
spillere benyttede sig af tilbuddet.
66 frivillige fra klubben stillede op for at gøre oplevelsen
så perfekt, at spillerne kommer tilbage igen også, når de
skal betale. De hjalp til med
rengøring, servering og hjertelig modtagelse af gæsterne, der
følte det, som var de til familie-kom-sammen.
- Vi har utroligt mange frivillige, der arbejder på mange
forskellige områder og af og til
får specielle opgaver som fx udtynding af træer. Ind imellem
ufrivilligt, som da sidste års

efterårsstorm væltede temmelig mange, fortæller formand
Keld Juhl-Jensen.
Faciliteter
Klubben blev åbnet i 1993 og
havde alle sine 18 huller fra
start. Den råder desuden over
en seks hullers Pay&Play-bane,
en driving range med en del
overdækkede pladser, samt putting green og indspilsanlæg.
Klubhuset er indbydende
med omklædningsfaciliteter,
proshop og en café med udendørs terrasse, hvor samværet
er livligt i godt vejr. Siden starten af 2013 har klubben selv
drevet cafeen, hvor Susanne
Simonsen såvel med sin væremåde som det sortiment, hun
byder på, er et aktiv.
Café er i øvrigt en underdrivelse, for der er et fint sortiment at vælge imellem: Sandwicher, burgere, smørrebrød og
lette retter. Ikke mindst en skål
varm suppe er populær efter
en kølig runde i forsommeren
eller efteråret. Større selskaber kan i øvrigt bestille morgenmad, brunch, buffet eller
andet forud.
Stor aktivitet
Gives medlemmer er meget aktive i de tre klubber i klubben.
Fx stiller mere end 100 kvinder og mænd hver mandag morgen, trækker lod om, hvem der
skal spille sammen, og bagefter sidder man sammen med
sine spillepartnere ved bordene
til en fælles spisning.
Nogle gange om året indgår
venskabsmatcher i programmet, og hele klubben samarbejder i øvrigt energisk med
andre klubber.
Firkløveret, der fra starten
omfattede fire klubber, er nu
vokset til syv, så medlemmerne

Lone Neupart tager imod
på kontoret

Formand
Keld Juhl-Jensen

af Brande, Jelling, Åskov, Herning, Birkemose, Kellers Park
og Give kan spille ubegrænset
hos hinanden for ekstra betaling af 800 kr. årligt. Der er andre greenfee-aftaler med flere
end 30 forskellige klubber.
Det ordinære kontingent er
i øvrigt 5000 kr.
Omfattende juniorarbejde
Proen Lars Bremer har nok at
lave, ikke mindst med at tage

Andre arrangementer
Der er stor søgning til specielle
tilbud som påskefrokost, sankthans-turnering med bål, Kommunemesterskab, Greenkeepernes Gys(!), Andeturnering,
Suppeturnering og foredragsaftener.
Banen er helårsåben, hvis
den ikke ligefrem er begravet
i is og sne, og det holder bl.a.
de fire turneringshold i fin form.
Fire hold, hvis indsats følges
ivrigt ikke kun af medlemmerne, men også at den lokale
presse, der er meget vågen over
for stof fra golfklubben.
Medlemshvervning
Denne bevågenhed trækker en
del nysgerrige til klubben, og
de kan fx prøve par-3-banen
for kun 50 kr., der omfatter udstyrsleje og lån af bolde.
Mange bruger tre måneder
på et prøvemedlemsskab, hvor
de for 1000 kr. får seks lektioner af pro’en, regelundervisning, deltagelse i begynderturnering, fri brug af driving range
og putting green, frit spil på
par-3-banen, og når de har deltaget i tre turneringer, bliver
de sluppet løs på den store bane.
Efter de tre måneder er de som
regel så godt integreret, at de
fleste bliver ordinære medlemmer.
Fire teesteder
Der er fire sæt klodser, og i handikaptabellerne er farverne afløst af betegnelserne 48, 52, 57
og 60, valgt efter den samlede
længde fra de fire steder. Klubben slutter sig dermed til de
mange, der vil gøre op med gul
og rød som automatisk herreog dame-teested og opfordrer
alle til at spille derfra, hvor det
passer med deres spillestyrke.
Banen har kun vand i spil
på hullerne 11 og 12, hvor den
samme bæk krydser fairway.
Til gengæld er der generende
træer, såvel enkeltstående som
i grupper, foruden en del bunkers. På nogle huller er fairways smalle med skov omkring,
og på flere huller er det katastrofalt at gå over green.
En særlig feature er, at tre
af de mange dogleg-huller knækker to gange. For at det kan
være rimeligt, skal de naturligvis være par-5, hvad de også
er, og de er med til at gøre den
anden runde på banen en del
lettere end den første.
Det er intet problem. Det er
en bane, man gerne spiller
mange gange, ikke mindst med
hygge bagefter i klubhuset.

SCANDINAVIAN GOLF
Skandinaviens førende i golfudstyr - Køb dine julegaver på scandinaviangolf.dk
BenrossGold Legend

Fast Fold Tri master II

Fabrikeret af hådført, letvægts og
vejrbestandigt materiale med alle
de features man forventer af en
moderne taske til vogne.
is
rpr - kr
NU
ø
F 9,
9
11

SPAR
300.-

899.-

is
rpr
Fø ,- kr
9
89

SPAR
240.-

Fast Fold Tri master II Black
er en luksus letvægts golfvogn som også kan bruges
som en trækvogn takket
være det sammenfoldelige
forhjul.
- Fås i sort, hvid og sølv.

NU

Pop up
chipping net
3 ringe 50x50 cm
is
rpr
Fø ,- kr
9
24

SPAR
180.-

659.-

NU

69.-

BENROSS SPEED 2

Lignum tee 3 pakker

14 vejs rumdeling, håndtag i
toppen, værdi lomme og ekstern
putter “brønd”.
Fås i charcoal, hvid og sort
is
rpr r
NU
Fø 9,- k
9
1
1

SPAR
300.-

899.-

16 stk.

Stående med et væld af
multi-funktions lommer
Fås i charcoal, hvid, sort og rød/
sort

SPAR
230.-

NU

869.-

LED oplyste
golfbolde
2 stk.

PRIS VED 6 FLASKER

Bestil på
scandinaviangolf.dk

KUN 129 kr pr. flaske
SPAR 420 kr.

Faustino Rivero Shiraz 3 Litter BiB
Intens og fuldendt.
Et kongeeksempel på hvor
godt Shiraz-druen befinder
sig i Spaniens varme klima.
Nyd den ikke for varm til et
godt stykke kød.
En oplagt ledsager til rødt kød,
gerne grillet og alle typer ost.
is
SPAR
rpr
Fø ,- kr
30.9
Bestil på 14
NU

Godkendt af
e-handelsfonden

399.-

49.-

Holdbare golftees i træ, designet
i smart farvesystem.
Pride Tees fås i 4 længder:
Rød
53mm 120 stk.
Gul
69mm 100 stk.
Blå
83mm
75 stk.
Grøn 101mm
50 stk.

NU

SPAR
217.-

3 franske/tyske hvidvine
Moselland Riesling
Kabinett Halbtrocken
Halvtør Riesling fra Mosel.
Orschwiller
Gewurztraminer Grand
Cru Praelatenberg
halvtør, skøn vin 5 stjerner
Orschwiller Riesling Grand
Cru Ollwiller
halvtørt Riesling.
is SPAR
rpr kr 140.ø
F
9,53
NU

NU

SPAR
80.-

Pride 4 pakker

is
rpr
Fø ,- kr
6
32

Bestil på
scandinaviangolf.dk

En rigtig imponerende rødvin fra
Italien. Her er kælet for alle detaljer i
sammensætningen af denne
Super-Italiano.
Leveres i flot gaveæske.
is
rpr kr
ø
149.F
9,19 SPAR
50.-

scandinaviangolf.dk

109 kr

is
rpr kr
ø
F
9,12

79 kr

Grande Alberone Rosso
Magnumflaske 1,5 L

119.-

Lignum Tee findes i 4 længder
og er økologisk fremstillet af
plantemateriale og naturligt lim
under en unik
produktions-proces.

Skymax
farvede
golfbolde

BENROSS SPEED 2

is
r
rpr
Fø 9,- k
9
10

Fiks lille chipping net
Nemt at stille op
Tre ringe.
Se om du kan ramme plet
i den inderste ring.

99.-

Nr. 3 Opera Vinum Italicum
Intensitet og nerve
kendetegner dette brag af en
vin, der udtrykker karakter og
klasse og kan spille med hvor
det er rigtig sjovt.
Nr. 3 Opera Vinum Italicum er
en oplagt ledsager til krydret
kød, gerne fra grillen og
modne faste oste.

Normalpris 329 kr pr flaske

En hel kasse
6 flasker kun

KÆMPE BESPARELSE

NU

1194

is
r
rpr
Fø 4,- k
7
SPAR
19
780.-

Barros Port Tawny/Ruby

Garvey’s San Patricio, Fino

Barros er en traditionel producent af
port vin der aldrig stopper med at lede
efter de bedste druer til deres portvine.
Halv sød. Fantastisk til en desert.

En klassiker og perfekt ledsager til det
spanske tapas køkken.
Knastør med en uhyrlig friskhed og
intensitet i smagen.
Serveres ved 5-8 grader.

is
rpr r
Fø 00 k
,
99
SPAR
20.-

Læs vores GRATIS
e-golf magasin
og julevinkatalog
på
scandinaviangolf.dk

Bare som en nydelse under misteltenen

NU

79.-

is SPAR
rpr kr 20.ø
F ,9
11
NU

Bestil på
scandinaviangolf.dk

99.-

Følg os på facebook

GOLFUDSTYR OG VIN TIL UDSALGSPRISER - Scandinaviangolf.dk - Vestergade 22 - 6520 toftlund - info@scandinaviangolf.dk
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ECCO

ECCO TOUREN VIRKER!

D

er er god

grund til at
klappe sig selv
på skulderen,
hvis man hører til sponsorkredsen eller
netværket omkring ECCO
Touren. Arbejdet gennem
de sidste år bærer frugt, og
mangler man bevis for dette,
så kan man blot kigge på
de seneste måneders resultater på Europa- og Challenge Touren.
Først sprudlede Jeff
Winther og Joachim B. Hansen ved Challenge Tour finalen i Oman. Begge kronede en imponerende sæson
med en topplacering, som
sikrede oprykning til Europas fornemmeste golf tour,
Europa Touren.
Og senest duellerede svenske Kristoffer Broberg og
Lucas Bjerregaard om sejren ved BMW Masters i et
imponerende stærkt felt bestående af store verdensstjerner.
Ovenstående fire navne
er blot et udpluk af de profiler, der i årevis har benyttet ECCO Touren som afsæt til en professionel
karriere.
Et udpluk af de største
ECCO Tour profiler
I 2008 og 2009 viste Thorbjørn Olesen for alvor, at
her var noget spændende
på vej. Olesen tog hurtigt

vejen til Europa Touren,
hvor han senest sejrede i
Alfred Dunhill Links Championship.
2011 har siden vist sig
som en fantastisk årgang.
Blandt de fem spillere, som
rykkede op på Challenge
Touren var Joachim B. Hansen, Morten Ørum Madsen
og Kristoffer Broberg.
I 2012 stod der Lucas
Bjerregaard på det hele.
Selvom Lucas to gange måtte
se sig slået i omspil på ECCO
Touren – blandt andet af
Jeff Winther – så var der
ingen der nåede nordjyden
til sokkeholderne. Ingen var
i tvivl om, at overliggeren
var sat usædvanligt højt for
ambitiøse Lucas Bjerregaard.
I 2013 sejrede Jeff Winther
to gange på ECCO Touren,
hvilket var medvirkende til,
at Jeff sikrede sig oprykning til Challenge Touren.
I 2014 var ingen danskere
blandt de fem spillere, der
avancerede til Challenge
Touren. Til gengæld viste
både Mads Søgaard og Christian Gløët, at selvom de
ikke sluttede i top-5, så var
niveuaet så højt, at succes
på Tourskolen gav dem plads
på Challenge Touren.
2015 blev andet år i træk
uden dansk opryking fra
Nordic Golf League til Challenge Touren. Daniel Løkke
sluttede som nummer 6 på

ranglisten, mens navne som
Martin Ovesen, Rasmus
Hjelm, Peter Vejgaard, Patrick Winther og Benjamin
Poke også undervejs lignede
bud på en plads på Challenge Touren. Det lykkede
desværre for ingen af disse,
og ECCO Touren kan således glæde sig over, at 2016
består af et udsædvanligt
stort og konkurrencedygtigt kuld af danske talenter.
Tilslut dig ECCO Touren
i 2016
Ønsker du eller dit firma at
være en del af sponsornetværket omkring ECCO Touren
og spille pro-am med morgendagens golfstjerner, så
kan du besøge www.eccotour.
org og læse mere. På den
måde kan du være en aktiv
del af udviklingen af danske golftalenter.

Jeff Winther

HVORFOR VÆRE ECCO
TOUR SPONSOR?

S

om

e cc o

tour

sponsor får du adgang til en række
pro-ams i løbet af 2016.
Her kan du medbringe forretningsforbindelser, kunder, ansatte eller andre til
en eksklusiv og unik proam dag på golfbanen. ECCO
Tour står for det hele, så
du skal blot koncentrere
dig om at inviterer de gæster, du ønsker at medbringe, og så at have en
hyggelig dag på golfbanen.
Deltagelse ved en ECCO
Tour pro-am er et fantastisk alternativ til kundemiddage og andre former
for pleje af væsentlige forretningsforbindelser.
Når du deltager ved en
ECCO Tour pro-am møder du op som et hold.
Et ECCO Tour pro-am hold
er for tre personer. Inden
runden får hvert hold tildelt en professionel spiller,
som er jeres holdkammerat for dagen. Sammen indsamler i point til jeres hold
i en hyggelig konkurrence
mod de øvrige pro-am hold
i kampen om flotte præmier.
Til en ECCO Tour proam står ECCO Touren for
det hele. Du får således forplejning både før og efter
runden, mens der også på
runden serveres mad, øl &
vand, kaffe & kage og meget andet. Alt er inklusiv.
Skræddersy dit
sponsorat
Sponsorpakker på ECCO
Touren er bygget op såle-

des, at man kan få adgang
til præcis den mængde proams i løbet af året, som
man ønsker.
Med i alle sponsorpakker følger en række proam klip. Det er disse proam klip, man afregner med
ved hver pro-am. Når man
har tegnet et sponsorat,
bestemmer man således
selv, hvor og hvornår man
ønsker at benytte sine klip.
ECCO Tour sæsonen kører
hele året, og man kan således være sikker på, at
man kan finde en dato til
at medbringe de gæster,
som man ønsker at forkæle
med en runde eksklusiv
golf sammen med en professionel.
Prisen på sponsorater
starter ved 15.000 kroner
ekskl. moms. Et sådan sponsorat giver dig 6 pro-am
klip, hvilket betyder, at du
vil kunne deltage med et
hold (altså 3 personer) hele
3 gange i løbet af sæsonen.
Om du ønsker at spille dine
pro-ams ved en ECCO Tour
i Tyskland, Jylland, Sjælland eller Spanien, og om
du ønsker at sprede din
deltagelse over hele året
eller lægge alle æg i samme
kurv, er helt op til dig.
Du kan finde meget mere
om ECCO Tour sponsorater og netværket på www.
eccotour.org.
Ønsker du at høre mere
om sponsormulighederne,
så kan du kontakte Brian
Vester på bv@eccotour.org
eller på tlf. 3029 8433.

NORDIC HEAT BATTERIOPVARMET TØJ
Nu behøver du ikke gå at fryse
i det lunefulde danske vejr,
hvad enten efteråret rusker eller
vinterkulden bider.
• Quiltede veste i dame- og
herremodeller

Tænd for varmen i dit tøj!

Forlæng din golfsæson
med tøj fra Nordic Heat

TM

EN VARM NYHED: Med batteriopvarmet tøj behøver du ikke begrænse

dit golfspil eller friluftsliv blot fordi det er koldt. Nyd alle årstider fra
første parket i naturen med tøj, der hurtigt giver dig en behagelig varme.
Det kan være svært at nyde en runde golf
i fulde drag, hvis man går og fryser.
En tur på golfbanen kan nu blive en fornøjelse
for dig, hvis du er rigtigt klædt på.

Op til 5 timers varme

Nordic Heats tøjserie med indbygget elvarme
er en stor nyhed for dig, der elsker golf. Du
kan både få en vest, undertøj, luffer og
handsker, som holder dig ekstra varm i op til
5 timer – så slipper du for at polstre dig med
alt for mange lag tøj og får tilmed fuld bevægelsesfrihed.
Det populære tøj er syet i et let, højteknologisk materiale, som er både åndbart og
slidstærkt - Med blot et enkelt tryk aktiveres
varmezonerne til en behagelig temperatur,
som kan reguleres op eller ned. Varmezonerne i tøjet er placeret på de vitale steder,
så varmen herfra fordeler sig ud til resten af
kroppen.

Lille og let genopladeligt batteri

Teknologien i tøjet kan hverken ses eller
mærkes. Varmetrådene er så fine, at de føles
som en del af tøjet. Batteriet i lommen er
på størrelse med en tændstikæske. Vesten
er let og velegnet til golfspil og udendørsaktiviteter, hvor du skiftevis bevæger dig og
står stille.

• Unisex softshell vest
• To-delt undertøj med lange
ærmer og ben - fremstillet
i et svedtransporterende og
åndbart materiale
• Handsker: Tynd inder
handske og en foret, vindog vandafvisende handske
• Hybridluffer, der kan lynes
op, så fingrene er fri
• Varmezoner der kan indstilles på tre forskellige
niveauer – tænd og skift
med et enkelt tryk
• Leveres komplet med
batteri og oplader
• Priser fra kr. 995

Golfspillere og friluftsfolk af alle slags har i
høj grad allerede taget Nordic Heats varmetøj til sig. Tøjet er nemlig udviklet til bevægelse og i stilsikre designs. Det eneste el, der
er i tøjet, er batteriet, som blot skal tages ud
inden tøjet vaskes.

Yderligere info
Nordic Heat
Kratbjerg 240
DK-3480 Fredensborg

Du garderer dig mod køligt og ustabilt vejr –
har fuld bevægelsesfrihed – og tænder bare
for varmen!

Tlf 61 65 82 00
www.NordicHeat.dk

ÅRETS VARMESTE JULEGAVE IDÉ - SE MERE
PÅ WWW.NORDICHEAT.DK
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CHALLENGE TOUR

JEFF OG JB LEVEREDE, DA DET GJALDT

To af tre danskere i Road to Oman-finalen sluttede i top-3 og sikrede sig kort til European Tour 2016
Af: Svend Novrup Foto: Mette Novrup

F

s æ s o n finalen på Challenge
Tour lå tre danskere
som nr. 15, 16 og 17
på Road to Oman, hvis 15 bedst
placerede automatisk ville få
ET-kort til 2016. En topplacering var nødvendig, og den var
før sidste dag en god mulighed
for JB Hansen og Jeff Winther,
mens Mads Søgaard på tredje
runde havde sat sin chance
over styr.
Det blev en spændende dag
for de danskere, der fulgte udviklingen på live-scoringen. Jeff
Winther var først på banen og
gik i spidsen med fire birdies
på de første syv huller.
Derefter fulgte JB trop med
fire birdies, om end på otte huller. Nu førte han foran Winther,
og alt så lyst og lykkeligt ud.
Winther, der regnede med
at skulle i top-7, fortsatte sit
kværnende spil, fik to birdies
mere, før han var i klubhuset,
og blev delt nr. 3. Kortet var
hjemme. Til gengæld måtte
man bide negle for JB efter bogeys på 9 og 11. Efter hul 14
bedømte han sammen med sin
caddie Oliver Nyholm, at han
behøvede to birdies på de sidste fire huller for at være sikker.
ø r

Efter par på 15 slog han til
en meter på 16 og fik birdie.
Den helt store lettelse var, at
det mere end 6 m lange birdieputt på 17 faldt pænt i koppen,
og da han slog til flaget og rullede en tredje birdie i træk i
hul, var han nr. 2 i turneringen. Alle tanker om Q-school
var bortvejret.
Vinder blev portugiseren Ricardo Gouveia -13 foran JB
Hansen -12 og bl.a. Winther –
11. Gouveia vandt Road to

Oman med den hidtil højeste
indtjening, godt 1,8 mio kr.,
mens JB blev nr. 5 og Jeff Winther
nr. 11 med ca. 9.000 € til nr. 16.
Vigtig hjælp
Begge danskere havde nye hjælpere. JB Hansen havde accepteret et tilbud om assistance
fra Oliver Nyholm og roste ham
i høje toner.
Winther har ikke haft caddie, delvis pga. et skrabet budget, men da det var obligato-

JB Hansen, tilbage på European Tour

risk i Oman, skulle det gøres
ordentligt, og han allierede sig
med Søren Hansen og Lee Westwoods tidligere caddie, John
’Scotchy’ Rasmussen: - Scotchy
var fantastisk. Hver morgen
skridtede han alt af. Han vidste, hvilke jern jeg skulle bruge
og kunne fx sige før et slag, at
nu skulle jeg helst slå lidt til
venstre for flaget. Det gav en
fantastisk ro.
Winther takker alle, der har
støttet ham, bl.a. Puma og

Cobra, der har været sponsorer lige så længe, han har været professionel; hans klub Kokkedal og familien, ikke mindst
hustruen Amalie, som han vender alle beslutninger med.
Hun kan dog ikke være med,
når han ET-debuterer på den
eventyrlige Leopards Creek.
Dels er hun lige startet i nyt
job, dels skal hun være hjemme
hos den lille datter, parret har
fået i år.

Jeff Winther, ny på
European Tour

SCANDINAVIAN GOLF HAR VINSHOP OG EGET E-MAGASIN
Butikken ligger i
Toftlund, men publikum er hele verden på nettet, og
der kræses for det
med fine juletilbud

M

indre

end

et

jernslag fra Brundtland Centret i Toftlund ligger i Vestergade den
fysiske butik, Scandinavian
Golf. Vil man handle i den, behøver man imidlertid ikke at
tage til Sønderjylland. I stedet
kan man besøge scandinaviangolf.dk og se den udvikling, firmaet har gennemgået.
Den har i år anskaffet et nyt,
sikrere og hurtigere shoppingsystem, og i den forbindelse
har man søsat et nyt produkt:
Vin.
Vinshoppen er omfattende
og rækker fra spansk Cava til
skønne dessert- og hedvine,
bl.a. fra Portugal og franske
Alsace.
Vinkataloget er faktisk en
oplevelse for sig, da det for hver
eneste vin, og det er mange,
anfører såvel karakter som fyl-

dighed og anbefaler, hvad den
kan serveres til.
Der er vintilbud fra hele verden, og man har typisk billigtilbud på pakker med seks flasker, ligesom man har fine
bagvine på programmet.
Når det gælder golfudstyr,
sker der en stadig forøgelse af
udvalget, hvad man ikke kun
kan forvisse sig om på produktsiderne, men også i firmaets
’e-golfmagasinet’, som der indtil videre er kommet seks numre
af, som man alle kan finde via
netsiden eller firmaets app.
Fra en beskeden begyndelse
er november-nummeret en
bumper-udgave med hele 96
sider, hvor man kan se alt fra
annoncer for firmaets produkter over turneringsreferater af
bl.a. Emily Pedersens sejr i Indien til redegørelse for den
spøjse retssag, hvor en tissende
golfspiller fik sprayet sit skridt
af den rasende ejer af det træ
på nabogrunden, som han stillede sin tissetrang op ad.
Scandinavian Golf planlægger et socialt medie i form af
et Facebook-lignende netværktilbud, hvor man regner med
at få debatten til at køre livligt.
Udstyrssiderne er fulde af
gode julegavetilbud. Fx er en

rangeholder nedsat med 330
kr. til 69, der er tilbud på gps’er,
golfure, golfvogne, og skulle
det blive snevejr, så man skal
spille i hvide omgivelser – eller skal man spille natgolf –
kan man benytte sig af et tilbud om oplyste golfbolde.
For resten har man også almindelige golfbolde i orange,
gult eller pink, der egner sig
særlig godt til vintergolf.
Scandinavia Golf forsøger
at få et tæt samarbejde med
danske golfklubber, og derfor
har man allerede sponsoreret en del turneringer i flere
af dem, og
klubberne vil
blive tilbudt at
lægge informationer om sig på
nettet, herunder
deres egne turneringsresultater. Ikke mindst
vil det være interessant på den
måde at kunne få
en liste over alle de
forskellige klubmestre – og det skal
vel at mærke være
i samtlige de grupper, der spilles i.
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Match Tour Pakke

Program

Tilmelding

· 2 x overnatning i dobbeltværelse
· 2 x morgenmad
· 2 x velkomstdrink
· 2 x 2 retters aftenmenu
· 2 x let frokost /sandwich
· 2 x green fee
· Flotte præmier
· Hygge, samvær

1. dag

• Tilmelding til
marianne.bjorn@danske-hoteller.dk

10.00

17.00
19.00
19.30

Spillerne mødes på den
aftalte golfbane
Velkomst og information
Check in på hotellet
Velkomstdrink,
præmieoverrækkelse m.v.
Middag, hyggeligt samvær

2. dag
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0% RA
BAT!

07.30-9.30
10.00
19.00
19.30

3. dag
7.00-10.00

Tillæg for enkeltværelse: kr. 300,-

Morgenmad
Mødetid på golfbanen
Velkomstdrink,
præmieoverrækkelse m.v.
Middag, hyggeligt samvær,

Morgenmad og afrejse

• Følgende oplysninger ved tilmelding:
· Match-tour nr.
· Navn/navne på deltager(e)
· Adresse
· E-mail
· Telefonnummer
· Handicap
· DGU-nr
• Matcherne gennemføres ved min.
12 deltagere.
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NYT FRA KLUBBERNE
DEPTM

N OV R U P S

K L UBN Y T
S T O R T O G S M ÅT F R A D E D A N S K E K L U B B E R

MAIL TIL SVEND NOVRUP: SVEND@MAG-MEDIA.DK

Den
efterårsklædte
Vestfyns GK
Sjældent har en
golfbane set
smukkere ud end
Vestfyns Golfklubs under afslutningsturneringen, der blev
afholdt i samarbejde med Bravo
Tours. Nyd dette
smukke billede,
som er taget af
Thommy Pedersen.

SMØRUM
SVØMMER
I SUCCES
Heldigvis tror man ikke i dag på Nemesis, for ellers kunne Smørum være
helt nervøs, så fornemt det går på
alle fronter. Sportsligt har Emily Pedersen vundet sin første sejr på LET
og er blevet kåret som LETs Månedens Spiller for oktober. Nana Koerstz Madsen har været nr. 2 og fik
et slag kåret som Månedens Slag, ligeledes på LET. Caroline Nistrup er
i DGUs landsholdstrup, og yderligere
fire er inde i DGU-varmen på forskellige niveauer i 2016: Louise Markvardsen, Nikoline Brenøe, Marie Louise Tommerup, Marcus Helligkilde
og Zacharias Agerbak. Søren Juul
som formand for eliteudvalget har
mange projekter i søen, blandt dem
en uge på Winston Golf i Tyskland
for 40 spillere, ledere og sponsorer
umiddelbart før starten på divisionsturneringen 2016. Økonomisk ligger
man foran budgetterne, og der er
gang i baneforbedringer, der ikke
mindst skal tage hensyn til de øgede
vandmasser, som klimaforandringerne sender så pludseligt. Det er
svært at få armene ned!

Marcus Helligkilde er inde
i DGU-varmen

Om aftenen blev lugerne brugt ivrigt, når der skulle synges.

HARRE VIGS DRØMMETUR
TIL SPANIEN

Det er Zacharias Agerbak også
(foto: Jesper Vinzents)

Mangler nyhederne fra din klub? Så mail dem til svend@mag-media.dk

Medlemmer i mange klubber drager sydpå en gang om året, men næppe
nogen så trofast og i så stort tal som Harre Vig GK. I år gik turen med
green2green til Barcelo Costa Ballena nær Cadiz i Sydspanien, og de 60
pladser var som sædvanlig overtegnet på få dage. Banen, der tidligere er
brugt på European Tours Q-school, var i strålende stand, vejret artede sig,
som man drømmer om det, og det sociale samliv var helt i top – ikke mindst
blev der sunget meget efter aftensmåltidet. Sidste år var man på Novo
Sancti Petri, og hvor skal man så hen næste år?

NYT FRA KLUBBERNE
GOLF

G5 HITTER OG
FORTSÆTTER PÅ FYN
1. februar indledte de fynske klubber Barløseborg, H. C. Andersen,
Midtfyn, Odense Eventyr og Sct.
Knuds i Nyborg et samarbejde, hvor
medlemmerne mod en merbetaling
på 800 kr. frit kunne spille hinandens baner, og det er blevet en
kæmpe succes. Mere end 10.000
golfrunder har ca. 925 spillere, der
har tegnet sig, gået i årets løb, og
dermed har ordningen bidraget positivt til klubbernes økonomi for
ikke at tale om, at medlemmerne
har været glade. Ikke mindst, hvis
deres egen bane har været optaget
af en turnering, har de kunnet søge
fremmede græsgange. De fem klubber har for længst vedtaget at fortsætte ordningen i 2016 og regner
med, at G5-kortet bliver en populær julegave.

EN SUPER
LANGELANDSK
RESSOURCEPERSON
Langelands Golf Klub kårer hvert
år Årets Frivillige, og valget var oplagt i år, da Knud Hansen, der netop
er fyldt 80, blev hædret. Han har
altid været en ivrig sportsmand og
dyrket fodbold, håndbold, badminton og tennis. Nu spiller han golf –
og gør det meget tit. Han modtog
hæderen pga. sin store, daglige indsats i klubben: Han slår græs, samler bolde på driving range, arbejder
i trægruppen og giver altid en hånd
med, når der er behov - fx knoklede
han fra morgen til aften, da klubben holdt velgørenhedsmatchen
Golf2change 2015. Han er en virkelig ressourceperson af den slags,
der gør en klub bedre.’

Formanden Kai Winton giver Knud
Hansen det synlige bevis på, at han
er Årets Frivillige; et tryk af kunstneren Keld Nielsens ’Golfspilleren’,
der var præmie i Golf2change 2014.

MASSER AF AKTIVITETER I HOLSTEBRO
Hvis man er i tvivl, om golfklubber
kan geares til at tilbyde andet end
golf, kan man studere aktivitetskalenderen i Holstebro GK: Lyserød
Lørdag som led i indsamlingen i
forbindelse med Pink Cup; foredrag

67

med Thomas Søby om livet som caddie for Morten Ørum Madsen på
European Tour; svampetur med en
lokal skovfoged, irsk aften med et
livligt irsk orkester, Mortensaften
med 185(!) til mortensand, julefrokost og en dag, hvor man får tips
om julebagningen samt om at lave
og omgås fyrværkeri. Nogle arrangeret af klubben, men det store flertal i regi af Golf Cafeen, hvor Kirsten og Kent regerer, og hvor der
også allerede er planlagt et væld af
aktiviteter efter jul.

NY TOILETBYGNING
PÅ HOLSTEBROS
PARKBANE
Når vi nu har fat i Holstebro, kan
vi også fortælle, at klubben næsten
er færdig med arbejdet med en ny
toiletbygning, der skal ligge på Parkbanen, som er den, der mest benyttes som vinterbane (hvis det nogensinde bliver vinter igen!). Den ligger
i øvrigt så strategisk, at den vil være
aktuel for spillere på alle klubbens
tre baner. I nogle uger har der været en ekstra hazard i form af en
dyb rende på tværs af to huller i
forbindelse med indlæggelse af vand
og el, naturligvis med fridrop.

nørgaards højskole
golf & højskole

www.nrgaard.dk

HCA GOLF KAN
EKSPANDERE
Der er fuld gang i HCA Golf ved Bogense, hvor Finn Gramvad har stort
julemarked i sidste weekend af november, og hvor den renoverede bygning HCA Boxen nu kan se frem til
et voksende antal arrangementer i
tilslutning til opera, revy, korkoncerter, filmvisninger og meget mere.
Nordfyns Kommune har nemlig
vedtaget en ny lokalplan, der gør
det muligt at benytte HCA Boxen
til andet end golfarrangementer
uden at skulle søge om dispensation næste gang, og det fører bl.a.
til, at der bliver arrangeret en stor
kunstfestival i april. Der er næppe
tvivl om, at det fremover vil blive
populært, at kombinere et golfophold med deltagelse i et af de mange
kulturarrangementer.
Med i den nye lokalplan er også
en tilladelse til at udbygge restauranten ud mod hul 18 og rosenparken, men det vil ikke ske med det
samme, siger Gramvad. Foreløbig
er muligheden der, hvad enten han
selv eller en evt. efterfølger vil benytte sig af den.

•
•

6 overnatninger m. helpension
4-5 X greenfee på nogle af landets
flotteste og spændende golfbaner

- golfuge af meget høj kvalitet
- dygtige golfinstruktører
- lækker mad og gode faciliteter
- stor højskoleoplevelse
- første gang på højskole,
men absolut ikke sidste
- fantastisk golfuge

2015

(Tange Sø, Silkeborg-Ry, Viborg, Hjarbæk, Randers, Hobro
Søhøjlandet, Volstrup, Kalø, Randers Fjord, Skanderborg m.fl.)

•

golfinstruktion (v. PGA-instruktører)

•

videoanalyse af dit golfsving

•

fri adgang til 3-D golfsimulator

•

afslutningsmatch m. præmier

•

17 kurser i 2015 fra uge 16 til 37

•

golf for singler (i uge 26,31 & 36)

•

European Tour - Made in Denmark (uge 34)

•

udflugt, vinsmagning og musikaften

•

højskoleliv, samvær og godt humør

•

fri svømmehal, sauna, fitness og internet

PRIS fra 4600 kr.

Læs mere på www.nrgaard.dk
eller ring på tlf. 86682300
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CARIBIENS GOLFLAND NUMMER ÉT
Næsten hver fjerde caribiske golfbane ligger i
Den Dominikanske Republik. Mange af landets
25 golfbaner er kendt for
spektakulære huller ud
mod Det caribiske Hav,
en høj kvalitet, og desuden et fantastisk behageligt klima, når det er
vinter i Danmark.

Af Klaus Hybler
Foto: Dom. Republic Ministry of Tourism

D

e n d o m i n i k a ns k e

Republik har længe
været sværvægteren i
caribisk golf, og kan diske op
med en hel række baner langs
kysten, alle tegnet av berømte
banearkitekter. Den største
koncentration af golfbaner og
luksushoteller i verdensklasse
finder du i Punta Cana området.
Regionen ligger i den østlige
del af landet og har en vidstrakt
kystlinje. Her findes stribevis
af resorter, international lufthavn, og en ret ny motorvej direkte til hovedstaden Santo
Domingo.
Punta Cana har over 30 km
kyststrækning med snehvide

strande, havfiskeri og alle mulige slags vandsport. Tillige
finder man en stribe klassebaner tegnet af legender som Tom
Fazio, Jack Nicklaus, Dye-familien, Nick Price, Gary Player
og Sir Nick Faldo.
Landet har siddet solidt på
hovedrollen i det caribiske golfmarked siden 1971, da ”Teeth
of the Dog” åbnede på Casa de
Campo i La Romana. Siden
den gang har Den Dominikanske Republik, resortet Casa de
Campo og banen Teeth of the
Dog vundet mange forskellige
priser og udmærkelser.

biske Hav, langs klipper, bugter, små vige og omkring
indsøer og naturlige koralstenbrud. Jack Nicklaus har også
fået stor succes i Cap Cana,
særligt med Punta Espada.
Med alle de prisbelønnede
golfbaner, som befinder sig på
og ved resorter og luksushoteller i topklasse, er Den Dominikanske Republik er oplagt
golfdestination. Og vælger man
at bo i Punta Cana kan man
uden at bruge for meget transporttid mellem banerne spille
en ny og udfordrende bane hver
dag gennem hele ferien.

Kåret som ”bedste
golfdestination”
Den Dominikanske Republik
kåret til ”Bedste golfdestination” i 2013, og i 2014 fik landet titel som ”Bedste golfdestination i Caribien” af World
Golf Awards, der arbejder under IAGTO. Landets golfposition er blevet styrket, selv om
der globalt set har været nedgang for golfindustrien siden
2009 - og på trods af en ændring i udbuddet af golfbaner
i Den Dominikanske Republik.
I dag findes der mere end
25 golfbaner i landet. En af
topbanerne er den super spektakulære Corales, tegnet af
Tom Fazio. Banen som er fra
2010 har seks huller, som kliner sig til kanten af Det cari-

Et marked i udvikling
Antallet af golfturister i Den
Dominikanske Republik har
været konstant stigende. I 2014
kom 650.000 potentielle golfere fra USA til regionen. På
andenpladsen lå Canada, med
475.000 potentielle golfere. De
to øverste nationer på listen
af turister til Caribien sendte
dermed over 1,1 millioner potentielle greenfee gæster til
regionen. På tredjepladsen kom
Europa med 26.400 potentielle
golfere, noget som viser, at der
er plads til vækst fra det europæiske marked.
Den Dominikanske Republik har i øvrigt et relativt højt
antal lokale golfspillere: 10.353
er registreret med spillehandicap.

Golfbanen Teeth of the
Dog viser tænder.

Corales er endnu en af de mange spektakulære baner i den
Dominikanske Republik.

TO NATURPRODUKTER MOD SLIDGIGT
Ikke mindst golfspillere
kender til problemerne
med evigt smertende led
og muskler, men der er
hjælp at hente for de fleste

D

er sagt, at
hvis du er over 70 og
vågner en morgen uden
smerter et eller andet sted, er
du formentlig død! Mange lærer at leve med mindre smerter, men små smerter bliver
hurtigt større, og er der tale
om led- og muskelsmerter i forbindelse med slidgigt, er de
ofte kroniske, og så nytter det
ikke at blive ved at fodre sig
selv med pamoler eller ibuprofener. Det kan maven ikke holde
til i længden.
Gigt er en folkesygdom, og
derfor forskes der intenst i at
udskyde den eller nedsætte
dens virkninger. Et af resultaterne er ZinCuFlex-kapsler,
som man kan købe i Matas eller helsekost-butikker, og som
udnytter det, de fleste med ledog muskelsmerter ved i forvejen: Ingefær og gurkemeje har
en lindrende virkning.
Derfor benytter mange disse
to urter i deres madlavning,
men de opnår ikke det optimale forhold, når det gælder
et

optagelighed og hurtig virkning.
Det har den svenske forsker
Lars Lindmark arbejdet med
og i øvrigt tilsat C-vitamin, der
tilsyneladende virker som en
katalysator for processen, når
man anvender ZinCuFlex-kapsler.
Han benyttede 55 forsøgspersoner, som led af kroniske
ledproblemer, og som i løbet af
12 uger afprøvede produktet.
De skulle efter fire, seks og
samtlige 12 uger bedømme,
hvordan deres smerteniveau
havde udviklet sig. Dermed ville det også vise
sig, om de evt. først
var begejstret pga.
en placebo-effekt,
dvs. den psykiske tro på, at
blot behandling
hjælper.
Den var der
måske i en vis udstrækning, for efter fire uger mente
deltagerne, at deres smerter var aftaget med 25%, efter
seks uger med 33% og efter 12
med 26%. Det betød, at en evt.
kunstig begejstring var væk,
men tilbage var stadig en kraftigt forbedret tilstand og dermed livskvalitet.
Deltagerne skulle i øvrigt
tage fire kapsler dagligt i de

indledende fire uger og derefter nedsætte dosis til en enkelt, og det nedsatte altså ikke
virkningen kendeligt, så en
enkelt kapsel om dagen synes
at være tilstrækkelig til at
hæmme betændelsesprocesserne i led og muskler.
Et andet forsøg i samme
boldgade drejede sig om Ice
Power Arthro creme, som er af
den slags, som sportsfolk påfører sig, når de synes, at alt i
bevægeapparatet værker.
Her skulle 30 personer i fire
uger behandle de steder, der
var problemet mht. smerter, morgenstivhed
og bevægelighed.
Samtidig blev de
givet supplerende osteopatiske teknikker.
Otte udgik af
forskellige årsager, men af de
øvrige havde de
18 efter fire uger
en gennemsnitlig forbedring på 45% på smerter, 41,5% på morgenstivhed
og 39,2% på bevægelighed,
mens fire ikke følte nogen forskel.
Så har du problemer af de
nævnte typer, er det ikke bomsikkert, at du kan blive hjulpet, men odds er for, og det er
værd at gøre forsøget.
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REGELMANDEN

Markér!
BRIAN NYGAARD OSWALD

Vi fortsætter den lille serie med regelquizzer, hvor vi nu er nået til at ”markere”.
Mon du kan svare på alle fire?

www.oswaldacademy.dk

- Quiz 1
QUIZ
TID!

2

Ja,
naturligvis!

Ja, men kun hvis
ikke du laver en reel
forbedring af din
puttelinje

Nej!

2

Ja

Nej,
det koster
ét
straffeslag

Nej, det koster to straffeslag

3

Nej

Ja,
ét straffeslag

Ja, to straffeslag

4

Ja,
du får
to
straffeslag

Ja,
du får
ét
straffeslag

Nej

Må man godt bruge sin putter som
markeringsmærke for bolden, dvs. placere
putteren fx lige bag ved bolden, løfte den,
tørre den af og genplacere den?

✁

X

1

Du vil markere og løfte din bold på green.
Må du gerne lægge markeringsmærket
foran bolden?

Du har markeret og løftet din bold på
green. Du går lidt rundt på green og kigger
på konturerne, og kommer undervejs til at tabe
din putter ned på boldmarkeringsmærket, så
det flytter sig. Er der nogen straf?

Din bold er endt op af et træ, så du dømmer den uspillelig med ét straffeslag. Du
løfter bolden og skal til at droppe inden for
de to køllelængder, da din medspiller siger, at
du bliver straffet, fordi du glemte at markere
bolden. Har han ret?

1: X: ”Ja, men kun hvis ikke du laver
en reel forbedring af din puttelinje”
. Dette følger af Afgørelse 20-1/19.
Man SKAL ikke placere markeringsmærket bag ved bolden, men må
gerne i stedet lægge det ved siden af
eller foran.
2: 1: Ja. Det anbefales, at man bruger
et boldmarkeringsmærke eller en lille
mønt til at markere med, men man
må godt bruge andre ting såsom en
putter, en fod eller andet!
3: X: Ja, ét straffeslag. Det følger af
afgørelse 20-1/14. Du havde kun
sluppet for straf, hvis det var sket
som en direkte konsekvens af selve
handlingen at markere eller løfte
bolden (eller at genplacere bolden
eller fjerne markeringsmærket). Og
det var det ikke.
4: 2. Nej. Man SKAL således ikke
markere bolden i denne situation
(Regel 20-1 og Regel 28). Noget
andet er, at det naturligvis er en god
idé, således at du kan være sikker på,
at du dropper i det korrekte område.

70

Må man markere
foran bolden?
Må man markere med
sin putter?
Hvad sker der hvis din
markering flytter sig?
Test din regelviden,
og få svarene hér!

Madeira

Madeira er en smuk og gæstfri ø med et dejligt mildt klima. Hovedbyen Funchal ligger i en dal ned mod
havet og er med sine 100.000 indbyggere en pulserende ”mini-metropol”, der blender nyt og gammelt på
skønneste vis. Her kan du smage den lokale vin og nyde øens gode køkken. På Madeira findes to dejlige
golfbaner, så er du til golfferie på en smuk ø, hvor sjælen er med hele vejen - så prøv Madeira...

Palheiro

Funchal - Pestana Casino Park

På Palheiro har du mulighed for enten at bo på et sublimt femstjernet
boutique hotel eller i smukt beliggende firestjernede lejligheder.
Hvad end du vælger, har du fri golf på dejlige Palheiro Golf, hvor du har
udsigt over Atlanterhavet og kig til Madeiras hovedby Funchal.

Pestana Casino Park ligger hævet over Funchals havn i gåafstand til
marinaen, den nye smukke strandpromenade og den gamle bydel.
Her er et herligt liv i de smalle gader, mange smukke parker og mange
gode restauranter, specielt med fokus på havets lækkerier. Golfen spilles
ca. 30 minutters kørsel fra hotellet på Europatour banen Santo da Serra.

Casa Velha do Palheiro

Pestana Casino Park

Fly inkl. skatter og transport af golfbag, billeje,7 nætter i delt
dobbeltværelse, morgenmad, fri golf.
Pris per person fra kr.

Palheiro Village Apartments

9.695,-

Fly inkl. skatter og transport af golfbag, billeje,7 nætter i delt
dobbeltværelse, morgenmad samt 4 middage, 5 dages fri golf.
Pris per person fra kr.

Fly inkl. skatter og transport af golfbag, billeje,
7 nætter i lejlighed (ved 2 personer), fri golf.
Pris per person fra kr.

8.995,-

Book eller se flere attraktive golfrejsetilbud på www.kronegolftours.dk
eller få yderligere information på telefon 33 14 18 88
Like us på Facebook

8.495,-
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Turen til Bordeaux var grundigt forberedt
og forventningerne store, og lad det være
sagt på forhånd, vinene skuffede ikke!
Det idylliske Chateau Olivier

REJSEBREV FR A BORDEAUX DEL 1

GRAVES

- Røde og hvide vine med terroir Af Michael Frank og Michael E. Røder

I

Høsten 2015
slutningen af

september står det
klart, betingelserne
for et stort år er til
stede. Der bliver
produceret i mængder, der ligger over
gennemsnittet, og kvaliteten
forventes at blive rigtig god.
Der er stor tilfredshed med årgang 2015 blandt vinbønderne
i Bordeaux. Forventningerne
er store, selvom de fleste vi
talte med undladerat udråbe
årgangen som den bedste siden…. Og sandt er det, at der
endnu er et arbejde at gøre, før
vinen er skabt, men det hele
tegner altså rigtig positivt. Sauvignon blanc m.fl. til den hvide
Graves var høstet, på markerne var man midt i høsten
af Merlot. Også Cabernet Sauvignon var langt fremme i modningen og ville i år mange steder blive høstet i umiddelbar
forlængelse af Merlot. Vejret
tegnede tørt, solrigt og mellem
20 og 25 grader i den kommende
periode.
Området
Navnet “Graves”, betyder grus,
kan henføres til den jordbund,
der er i området, og som stam-

mer fra istidens store gletsjere.
Området består ikke udelukkende af vinmarker, som det
kendes fra Medoc, St. Emilion
og Pomerol. Vinmarkerne i Graves er ofte adskilt af arealer
med skov, og spredte pinjetræer.
Området grænser i nord op til
Bordeaux, strækker sig ca. 40
km mod syd og omkranser bl.a.
områderne Barsac og Sauternes som er berømt for sine fremragende intense og søde vine.
Graves er det ældste vinområde i Bordeaux, og fik sin egen
appellation (AOC) i 1937 og sin
klassifikation i 1959. Her laves både store røde og hvide
vine, og man kan med lidt held
finde kvalitetsvine i et lidt la-

vere prisleje end i Haut-Medoc.
Pessac-Léognan har sin egen
appellation. Her finder man de
kendte slotte som fx Chateau
Haut Brion, Chateau La Mission Haut-Brion, Chateau Pape
Clément og Domaine de Chevalier. De hører til Bordeauxvinenes absolutte elite med priser, der betyder, at de færreste
serverer dem som søndagsvin,
når familien kommer på besøg.
Men mange andre vine fra
området er mere tilgængelige
og samtidig bemærkelsesværdige repræsentanter for klassisk Bordeaux. Vi besøgte i
september tre udvalgte slotte
i Pessac-Léognan: Chateau Seguin, Chateau Olivier og Cha-

Seguins vine er komplekse, men utroligt harmoniske

teau Carbonnieux, som på én
gang laver vine, der er forskellige og på samme tid alle rummer de karakteristika, der er
typiske for Graves.
Chateau Seguin
Uden tvivl har Chateau Seguin, der siden 1987 er ejet af
Denis Darriet, været igennem
en rivende udvikling. Slottet
indgår ikke i rækken af ”Cru
Classes”, som gælder for gravesappellationen fra 1959. En
klassifikation giver et øjebliksbillede, og Chateau Seguin laver i dag røde vine, der jævnligt opnår højere anerkendelse
(ratings) blandt de professionelle vinanmeldere end flere
mere kendte slotte. I søgen efter god vin skal man derfor
ikke lægge for meget vægt på
de gamle klassifikationer. Med
en pris på 20-25 Euro pr. flaske er den attraktiv for Bordeaux-elskeren. Der er ikke
noget ”slot” på ejendommen.
Det gamle ”Chateau Seguin”
er ikke længere en del af ejendommen, hvis bygninger er opført til moderne produktion.

Xavier Moragues fra
Chateau Seguin

Der rådes over 31 hektar vinmarker, ligeligt fordelt mellem
Merlot og Cabernet-Sauvignon.
Således produceres kun røde
vine.
Vi blev modtaget af slottets
”winemaker” Xavier Moragues,
der havde arrangeret, at vi
skulle se høsten i markerne.
Vejret var varmt, som en dansk
højsommerdag, og man fornemmede en god og afslappet stemning blandt høstarbejderne.
Arbejdet blev udført af seje,
slanke unge mænd og kvinder,
tydeligvis vant til det hårde
arbejde. Selv om arbejdet er
hårdt, var der plads til et godt
grin og en enkelt brød ud i sang.
Chateau Seguin var midt i
høsten af Merlot, og når ladet
på traktoren blev fyldt med
druer, stod et andet hold arbejdere klar til modtagelse ved
vineriet. Druerne skulle skilles fra klaserne, og eventuelle
dårlige druer blev sorteret fra
inden de på lange transportbånd blev ledt op i de store ståltanke, hvor gæringen skulle
begynde. Vi smagte på mosten,
der var høstet for 3 dage siden
samt mosten fra gårdsdagens
høst. Det er utroligt, hvad der
sker med smagen inden for de
første dage i tankene, selvom
der jo stadig blot er tale om
druesaft.
Vinen fra Chateau Seguin
laves på 50% Cabernet Sauvignon og 50% Merlot. Efter gæringen lagres vinen på 50% nye
franske egetræsfade og 50% på
1 år gamle fade. Xavier virkede
meget seriøs og fokuseret i sit
arbejde. Selv i problematiske
årgange, kunne han producere
rigtig god vin. Xavier fortalte,
at de i sådanne årgange kunne
producerer god vin bl.a. igennem den rigtige selektion af
druer.
Netop 2013 var en årgang
med mange udfordringer, men
det er næsten ikke til at få øje
på, når man smager Chateau
Seguin 2013, der fremstår med
pæn duft af frisk frugt, krydderier og eg. Vinen har god
fylde, en levende og harmonisk
frugt med hint af kirsebær og
områdets typiske terroir med
et røget strejf, god balance og
dybde, naturligvis med ungdommens vildskab. En vin, der
bør have endnu mindst 3 år på
flaske, og som tåler yderligere
8-12 år. De gode vine i Graves
udvikler stor kompleksitet i
duft og smag i takt med modningen, og der er ingen tvivl
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om, at årgang 2013 også indeholder dette potentiale. Chateau Seguin producerer også
en 2. vin, L’ Angelot de Seguin,
en vellavet vin, men med mindre koncentration og spændstighed. Ejendommen har som
sagt ikke en produktion af hvide
vine i modsætning til de næste
ejendomme, som vi besøgte.
Chateau Olivier
Oplevelsen af Chateau Olivier
er helt anderledes. Man passerer igennem et skovstykke, indtil man kommer ud til det åbne
areal med udstrakte vinmarker
og med udsigt til det fantastiske, gamle historiske slot, der
er omgivet af en park. Slottet
var oprindelig en borg eller fæstning fra det 12. århundrede med
voldgrave. Voldgraven omkranser stadig det slottet, der umiddelbart virker lidt forfaldent,
men som stadig bebos af ejeren
Alexandre de Bethmann.
Efter en rundvisning i parken og i vineriet var det tid til
at smage vinene. Chateau Olivier laver både hvide og røde
vine, der begge har status som
Grand Cru Classé. Chateau
Olivier var én af pionererne
bag den tørre hvide stil, der
regnes for de bedste af sin slags
i Bordeaux. Det er en imponerende hvidvin, som slottet producerer på ca. 65% Sauvignon
Blanc, 30% Sémilion og 5%
Muscadelle. Vi smagte 2012,
der på én gang fremstod med
en frisk aromatisk og ren duft,
og med frisk og kompleks smag
af fersken og citrus afrundet
med lettere fedme og honningagtig lang eftersmag. En vin
med karakter, der går godt sammen med fiskeretter og ikke
for kraftige oste.
Den røde vin laves i dag på
55% Cabernet, 43% Merlot og
2% Petit Verdot. Årgang2012
forekom meget klassisk og sikker i sin stil. Det er et rigtig
godt glas med medium fylde,
mørke kirsebær, mineralsk og
elegant, nærmest æterisk. Terroiret i Graves melder sig, og
vinen har bløde tanniner i eftersmagen. Det er en vin, der
trods sin relative blødhed vil
udvikle sig og modne flot de
næste 8-12 år.
Herefter blev vi præsenteret for årgang 2003. Denne årgang kan i kvalitet sammenlignes med 2012. 2003 er
naturligvis en helt anden vin,
og vinen har med sine ekstra
9 års lagring opnået en større
kompleksitet og vidunderlige
sekundære aromaer. Den har
en stor harmonisk moden duft,
perfekt at drikke nu, ingen
træthed, men moden frugt
(blomme) med renhed og en
pæn lang og blød eftersmag.
Stor tilfredshed!
Chateau Carbonnieux
I modsætning til Chateau Oliviers pittoreske ydre forfald viser Chateau Carbonnieux sig
som helt igennem restaureret
slotsbygning. Man bliver imponeret, når man står i slotsgården og betragter herlighederne.

I kælderen følges de enkelte fade nøje, og de bedste udvælges til at
indgå i den hvide og røde Chateau Carbonnieux.

Chateau Carbonnieux blev grundlagt i det 13. århundrede
af Benediktiner munke

Eric Perrin fra Chateau Carbonnieux

Ejendommen blev grundlagt
i det 13. århundrede af munke
fra et benediktinerkloster og
Château Carbonnieux er således én af de ældste ejendomme
i Bordeauxregionen.
Slottet ejes af familien Perrin. Marc Perrin købte ejendommen i 1956 og siden overdraget til sønnen Antony og nu
til børnebørnene Eric og Philibert.
Arealet med vin blev udvidet i 1970 og 1980 og omfatter
i dag næsten 92 hektar. Både
de røde og hvide vine har status som Grand Cru Classé.

Chateau Carbonnieux er kendt
for at være meget stabil i sin
kvalitet. Således regnes 2013
også for et godt år for Chateau
Carbonnieux.
I kælderen følges de enkelte
fade nøje, og de bedste udvælges til at indgå i den hvide og
røde Chateau Carbonnieux.
Den øvrige vin anvendes bl.a.
til Tour Léognan og La Croix
de Carbonnieux.
Vi modtaget af Eric Perrin,
der svarer venligt og omhyggeligt på vores mange spørgsmål.
Vi smagte først Chateau Car-

Chateau Carbonnieux har
også en usædvanlig flot
samling af veteranbiler

bonnieux blanc 2013. Har man
en præference for Sauvignon
Blanc er dette en perfekt vin.
Med 70% Sauvignon Blanc efterlader denne drue et markant fingeraftryk på denne
rene og sprøde vin. De sidste
30% udgøres af Semillon, der
runder vinen af og tilføjer den
dybde. Vinen er meget vellykket, god struktur og fin mineralitet. Noter af citron, lime og
typiske hvide blomster, som
kendes fra hyld, i perfekt balance fra start til slut. Det er
en let drikkelig, sprød vin, der
vil være en perfekt ledsager til

fisk, skaldyr eller til en mild
gedeost.
Den røde Chateau Carbonnieux 2012 er en harmonisk
vin med den klassiske karakter fra Graves. Den har medium fylde, strejf af vanilje,
mørke kirsebær og et hint af
røget smag fra sit terroir. Måske mere velbehagelig end intens, og det er næppe en vin,
der vinder stort efter 8-10 års
lagring. Men vellavet og klassisk, og den vil egne sig til de
fleste – ikke for kraftige kødretter – og franske oste.  ■

TILBUD
BLIV FULDTIDSMEDLEM* OG FÅ EN
GAVE TIL EN VÆRDI AF KR.1.100
Skovbo Golfklub er beliggende i naturskønne omgivelser
mindre end en halv times kørsel i bil fra København.
Se vores video præsentation af banen ved at
scanne QR koden.

• Ny motorvej sikrer hurtig transport fra København
• Award winning greenkeeper stab
• Afvekslende bane, med god plads og udfordringer til alle
• Café Golfbolden - god kvalitet til rimelige priser
• Flere attraktive frispilsordninger
• God atmosfære
*Check www.skovbogolfklub.dk, eller kontakt Majbritt eller Lone i sekretariatet på e-mail info@skovbogolfklub.dk eller telefon 70 20 02 82 for
yderligere information om medlemsskab. Tilbuddet gælder kun for nye
medlemmer i perioden frem til 28/2 2016.

Skovbo Golfklub | Dalbyvej 50 | 4140 Borup | www.skovbogolfklub.dk
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MAZDA

viser ny konceptbil
i Frankfurt
Af: Morten Christensen

M

azda har netop vist sin nyeste

konceptbil, Koeru, på den internationale
biludstilling i Frankfurt. Koeru er en crossover, der tager Mazdas prisbelønnede
KODO-design et skridt videre og viser retningen for en
kommende ny model i det populære og hurtigt voksende
crossover-segment.
Koeru er et japansk ord, der oversat til dansk betyder
”at overgå” eller ”at gå videre”. Det er et navn, der passer
perfekt til en konceptbil, der både hæver niveauet i crossover-segmentet og viser, hvordan Mazda arbejder videre
med sit langtidsholdbare og markante design-koncept.
Teknisk set er Koeru naturligvis udstyret med de seneste SKYACTIV-teknologier, der sikrer en perfekt balance
mellem fremragende køredynamik, stor komfort og lavt
brændstofforbrug. Tilmed er Koeru udstyret med nyudviklede teknologier, der aktivt hjælper med til at modvirke
støj og vibrationer.
Set indefra er det tydeligt, at føreren har været i centrum for udviklingen og designet, men der er også tænkt
på passagererne i den meget rummelige og komfortable
kabine.
Specifikationer:
0-60 km/t: 7.5 sek. (Est.)
Top hastighed: 201 km/t (Est.)

p r e78s s e m e d d e l e l s e r
FRA KLUB TIL KLUB
GOLF

· pressemeddelelser ·

pressemeddel

pressemeddelelser · pressemeddelelser · pressemeddel
 Vestfyn:
Bravo Tur afslutningsturnering

 Dronninglund: Standerstrygning i Golfklubben
Søndag, den 8. november afholdt klubben i Dronninglund
den traditionelle 3-køllers
match, hvor spillerne maksimalt måtte medbringe 3 køller inkl. putter. Denne afsluttende disciplin hører til de
sværeste, eftersom golfspillere
normalt må medbringe op til
14 redskaber til det teknisk
svære spil.
Der var gunstart klokken
9.30, og et halvt hundrede
medlemmer gik løs på banen,

der var blevet blæst godt igennem natten forinden af stormen ’Freja’. Vel tilbage i klubhuset var vejret dog mildt og
godt, og spillerne kunne sidde
på den nye terrasse i solskin
og nyde en forfriskning.
Efter en meget velsmagende
frokost med svinekæber i brun
sovs og mos med rodfrugter
overrakte turneringsledelsen
præmier til de tre vindere i
henholdsvis klasse A, B og C
samt diverse spurtpræmier.

Vinderne var:
A-rækken: 1. Mikkel Endby
2. Jan Schunck 3. Per Guldborg
B Rækken: 1. Friths Bisgaard 2. Torben Bøhm 3. Bjarne
Pedersen
C Rækken: 1. Jes Højen Olsen 2. Inger Hybschmann 3.
Trudy Ann Kragelund
Torben Bøhm Mangler på
billedet af vinderne.

 Hals:
Trænerskifte

at blive opslået, før der meldte
sig flere velkvalificerede kandidater. Valget faldt på Adam
Stevenson, som de senere år
har fungeret som træner i 2
nordjyske klubber samtidig.
Adam ønskede at komme til
at koncentrere sin indsats i én
klub. Adam er bl.a. kendt for
sin bog ”Golfspillerens håndbog – red dit golfsving og dit
liv”, og bidrager jævnligt med

videoklip på golf.dk.
Adam skal fremover træne
såvel klubbens elitespillere,
nybegyndere og øvrige medlemmer, der måtte have et ønske om at udvikle sit golfspil.
Kontrakten underskrives
her af Adam Stevenson og klubbens formand Kurt Jensen,
samt næstformand Søren Kjelgaard og bestyrelsesmedlem
Lone Sondrup.

Hals Golf Klubs træner igennem 18 år Howard Barton har
valgt at skifte golftræningen
ud med andre aktiviteter. Derfor har Hals Golf Klub været
på jagt efter en ny træner. Det
blev dog en kort jagt, faktisk
nåede den ledige stilling ikke

Så blev årets sidste golfturnering afviklet på Vestfyns Golfklub ved Glamsbjerg. Det var
Bravo Tour der var sponsor og
med høj sol og flot efterårsvejr,
var det 60 forventningsfulde
deltager der var mødt op. Dagens sponsor Bravo Tours leverede flotte præmier til vinderne i form af gavekort, trøjer,
håndklæder, bolde og greenfeebilletter.
Turneringen blev spillet som
en par turnering efter lodtrækningsprincippet, således de enkelte spillere ikke kendt deres
makker, før end spillerlisten
blev udsendt dagen før turneringen blev afviklet.
Om det var det flotte efterårsvejr eller nok mere godt spil,
så lykkedes det endnu engang
for 15 årige Emil Skjerbek, at
vinde. Denne gang sammen
med Kaja Jespersen. Kaja star-

tede med at spille golf sidste
år, så Kaja måtte indrømme,
at hun blev en smule nervøs
da hun så at hun skulle spille
med Emil som makker. Men
der skulle ikke slås mange slag
før end Kaja og Emil kunne
nyde hinandens selskab og derigennem også det gode spil. Jeg
har lært utrolig meget i dag og
nydt at ses, hvordan Emil kan
slå til en golfbold sagde en stolt
Kaja, efter at have modtaget
præmierne og førstepladsen
sammen med Emil.
Med Bravo Tour afslutningsturneringen er der nu sat punktum for sommerens mange turneringer og dermed er det også
startskuddet for vintergolfen. Michael Skjerbek oplyser,
at hvis vejret tillader det, spilles der golf hele året. Og hvis
frosten skulle sætte ind, har
vi vintergreens klar.

Vinderne Kaja Jespersen
og Emil Skjerbek

 Aabenraa: Sidste samling med 18 huller
Aabenraa Golfklub seniorklub med over 100 medlemmer ( i dag 71 ) havde sidste samling med atten
huller for dette år. Sæsonen er ikke færdig, men her
er vendepunktet. Dagen
startede med fejring af to
danske talenter Emily Pe-

 Skærbæk: Hole in One
Onsdag den 4. november lavede Margit Gydesen, medlem af Skærbæk Mølle Golfklub,
et Hole in One på banens hul 5. Hullet er
på 130 m. Stort tillykke til Margit Gydesen, som naturligvis har fået sin velfortjente flaske whisky.

tersen som vandt Hero Women’s Indian Open og Lucas Bjerregaard som blev
nr 2 i UBS Hong Kong Open.
I dagens anledning var
Dannebrog hejst (Dannebrog hejses altid ved store
begivenheder).
Dagens resultat var:

A-rækken
Nr. 1: Svend Erik Jensen
med 35 points. Nr. 2 Peter
T. Møller med 30 points.
B-rækken
Nr. 1 Erik Johnsen med
33 points. Nr. 2 Lorenz Petersen med 32 points.
C-rækken

Ivan Meisner med 35
points. Nr. 2 kom Yvonne
Jensen med 33 points.
Nærmest hul
Hul 7: Jimmy Boisen,
10,22 meter.
Hul 5 Ivan Meisner med
0,83 meter.

De bedste oplevelser

Skønne
Øjeblikke
på Ønskeøer

lollanD-falster

1-dags golfpakke for 2 | Bil m. færge+greenfee
Pakkepris fra

949,- tur/retur

samsø

1-dags golfpakke for 2 | Bil m. færge+greenfee
Pakkepris fra

995,- tur/retur

Bornholm

Golfpakke for 2 | Bil m. færge+overnatning+greenfee
Pakkepris fra

2.178,- tur/retur

Se mere og book på danskø-ferie.dk
eller ring på 69 91 16 51.
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VIN

DEN
SARTE
DRUE
RØD BOURGOGNE BLIVER ALTID FREMSTILLET AF PINOT NOIR
Pinot Noir fra Bourgogne afspejler mere end andre vine terroir og vinmager - for druen smager ikke af noget i
sig selv, siger vinbønderne.
A F KIR S T E N F I C H
F O T O : C H ÂT E AU S A N T E N AY

R

ødvin i Bourgogne
bliver kun fremstillet af
en druesort: Pinot Noir.
Det er til gengæld en vanskelig og sart drue, som har en
tendens til at tage smag af sit terroir i langt højere grad end andre
druer. Når det går godt, er den en
af verdens bedste vine, men tilsvarende kan det gå grueligt galt,
hvis vejret enten er for koldt eller
varmt på høsttidspunktet, hvis
det har blæst lidt for meget eller...
Vinbønderne i Bourgogne siger
for sjov, at Pinot Noir i sig selv
ikke smager af noget, og derfor
er det så vigtigt, ikke blot hvilken vinmark den kommer fra,
men også hvor dygtig vinmageren har været under fremstillingen – druen tager smag af det
hele. Vi har vist alle prøvet at smage en sur, tynd Pinot Noir, men
tilsvarende har de gode Bourgognevine været eftertragtet af de
rige og magtfulde lige siden middelalderen.
Philippe le Hardi
Men Pinot Noir har ikke altid været altdominerende i Bourgogne.
I 1300 tallet begyndte nogle bønder at dyrke Gamay pga det højere afkast. Det blev der imidlertid
sat en stopper for, da den daværende ejer af Château Santenay,
hertugen af Bourgogne Philippe
le Hardi udstedte en lov, der forbød dyrkningen af Gamay i Bourgogne og beordrede alle Gamay
planter destrueret og hevet op med
det samme! I dag er Château Santenay stadig en af de fremmeste
producenter af Premier Cru rødvin i Bourgogne, med et hav af
små marker spredt ud over Côte
d’Or og Côte Chalonnaise, som
resultat af århundreders tilkøb og
arv fra mange forskellige kilder.
Bæredygtigt landbrug
Slottet hviler imidlertid ikke på
laurbærrene: Med respekt for klimaet og de særlige karakteristika
begyndte Château de Santenay i

Slottets vinkælder.

Château Santenay er et af de største og
ældste vinslotte i Bourgogne. Ejendommen består af slottet med det fantastiske
mønstrede tegltag og 98 hektar vinmarker
spredt som en mosaik ud over Côte d’Or
og Côte Chalonnaise.

2000 en omlægning af deres vinmarker til et bæredygtigt landbrug. Dette resulterede i at slottet
i 2004 opnåede certificeringerne
”Qualité France” og ”Terra Citis”.
Sådan drikkes Bourgogne-vine:
• Rød Bourgogne serveres normalt ved 16 - 17°.
• Den er god til retter som and
og fasan, og hvis du ikke kan
lide hvidvin, er Pinot Noir den
bedste rødvin til fisk.
• Hvid Bourgogne serveres ved
12 - 13°.
• Det er en fyldig hvidvin, der
går godt til mange retter f.eks.
frisk pasta med hummer.

1 fl. 199,6 fl. 1080,-

1 fl. 169,6 fl. 900,-

1 fl. 299,6 fl. 1680,-

Clos de la Chaise Dieu 2012
Château de Santenay

Mercurey 2012
Château de Santenay

Beaune 1er Cru 2012
Château de Santenay

Farven på denne lækre hvidvin er lys,
bleggylden, nærmest skinnende. Duften er sprængfyldt med noter af frisk
frugt, hvid fersken og citrus med
en delikat strejf af frisk hasselnød.
I munden er den livlig, fyldig, og
afbalanceret. Eftersmagen er lang og
forfriskende.

Vinen har en smuk mørk og skinnende rød farve. Friske noter af røde
frugter. I munden er den fed, afbalanceret med brombær og kirsebær
og der fornemmes en diskret og delikat eg. En glad vin, der kun bliver
bedre med alderen.

Flot anmeldelse i BT med følgende
kommentar: “Behageligt tør og medium let rødvin, flot lang, saftig smag
af kirsebær, hindbær, skovjordbær,
krydderier og egetræsvanilje. Luftes
en time og serveres ved 17 grader til
medium lette retter af and.”

Alle vinene kan købes på Holtevinlager.dk eller i en af de 16 Holte Vinlager butikker
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Over 700
medlemmer

Elegant og effektivt golfudstyr

Danmarks billigste golfklub
og Vestjyllands flotteste 9-hulsgolfbane

Bliv medlem med fuldt DGU-medlemskab

kun: 1.495 kr.
Klubben er startet i 2007 og har
medlemmer fra hele landet.

Se NYHEDEN smartcaddy ECO på www.smartcaddy.dk
Intropris kun kr. 4.495,-

Vi tilbyder:

✔ Landets billigste
kontingent
✔ Fuldt DGU-kort
✔ Ingen indskud

Se også SPECIALPRISER på vores øvrige modeller
fra kr. 4.495,- til kr. 8.495,Vi leverer høj kvalitet og yder super service.

www.outrupgolfklub.dk

www.smartcaddy.dk - tlf.: 4058 4558

Galvin Green
Aston

FootJoy
GTxtreme

Callaway
HEX Diablo

1.249,- /herre

Køb 3
betal for 2!

/dusin
(vejl. udsalgspris
239,-/dusin)

899,-

Callaway Speed
Regime 2

Nike Hyperflight

Titleist
AP1

Callaway
X series

4.000,- /herre

Fra

FootJoy Sko

Titleist DT SoLo

(vejl. udsalgspris 2.499,-)

Åbningstider:
28.–29. november
5.–6. december
12.–13. december
19.–20. december
kl. 10.00–15.00

E
L
U
J
T
N
E
ÅB

info@outrupgolfbane.dk

249,-

500,-

/dusin
(vejl. udsalgspris
449,-/dusin)

Nu 3 dusin

Scotty Cameron
Putters

Puma Titan Lite Sko

(vejl. udsalgspris
279,-/dusin)

Udvalgte modeler

Nu

2.000,-

Nu

500,- /herre

139,-

(vejl. udsalgspris 6.199,-)

Fra

400,-

/herre og dame

Black Owl Golf
AllDry 8,5”
Standbag

(vejl. udsalgspris 1.299,-)

2.499,-

/herre og dame

Nu 2 dusin

300,-

(vejl. udsalgspris
199,-/dusin)

Blokhus Golfcenter, Dronninglund GK, Tange Sø GK Tlf: 98 209500 dan.stage@blokhusgolfcenter.dk
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LEE TREVINOS VID – OG JUBELÅRET 1971
Merry Mex blev født i fattigdom, blev Nicklaus’ værste konkurrent, blev ramt af lynet to gange
og sagde ting, som aldrig bliver glemt

gange i ryggen og skilt to gange!

Af Svend Novrup Foto: Getty Images

I

ntet

- Jo ældre, jeg bliver, jo bedre
spillede jeg, da jeg var ung …
så vidt jeg husker.

va r s l e d e

en golfspiller i verdensklasse, da Lee
Trevino blev født 1.
december 1939 i et
skur uden toilet og elektricitet
i Dallas, Texas. Hans mor, der
var graver, blev forladt af hans
far og måtte selv tage sig af
Lee, der som 5-årig måtte plukke
bomuld i plantagerne.
Som 9-årig skiftede han erhverv(!) til skopudser og caddie, begyndte at spille golf og
plukkede flittigt 5 cents-mønter fra de øvrige caddies.
Hans talent blev opdaget,
da han som 17-årig meldte sig
til flåden, og det hjalp ham
frem. Det hjalp også på hans
økonomi, at han spillede udfordringsmatcher om store
penge for officerer og rigmænd.
En af dem rygtedes over hele
USA, da han i 1966 i El Paso
spillede mod Årets Rookie 1965,
Raymond Floyd.
Floyd skød 66, men Trevino
leverede en 65er. Floyd krævede revanche og forbedrede
til 66, men Merry Mex, som
blev Trevinos kælenavn, gik i
65. Floyd krævede en tredje
match, som han med birdie på
sidste hul vandt med 65
mod 66!
Første majorsejr
I 1967 var Trevino
blevet gift, og hans
kone havde sparet
penge nok sammen
til indskuddet i US
Open, hvor han blev
en smuk nr. 5, men sensationen druknede i dramaet omkring amatøren Marty
Fleckman, der førte efter tre
runder, men gik en nervøs 80er
i sidste runde, så Jack Nicklaus
sejrede.
Året efter vandt Trevino
imidlertid, fire slag foran
Nicklaus, så nu bemærkede
man spilleren med det forkrøblede autodidakt-sving og den
faste fade.

- Jeg har rejst over hele verden og oplevet ting, man knap
kan forestille sig – men det eneste, jeg nogensinde har været
bange for, er min kone.
- Min skilsmisse kom fuldstændig bag på mig, men sådan kan det gå, når man ikke
har været hjemme i otte år.
- Man kan tjene store penge
i golf. Bare spørg mine to ekskoner. De er begge så rige efter
skilsmisserne, at deres mænd
ikke behøver at arbejde.
- Du kan tale en fade til fornuft, men en draw lytter ikke!
Da Lee Trevino slog græsset
foran sin villa i Dallas, bremsede en bil på vejen ud for. En
kvinde rullede vinduet ned og
spurgte: - Hvor meget får du
for at arbejde i haven?
- Intet ud over, at konen i huset sover med mig om natten.

1971

Tre titler på 19 dage
I 1970 vandt han pengelisten
og havde allerede syv PGAsejre før US Open på Merion
1971, hvor han kom i omspil
med Nicklaus efter at have
misset fra 2½ m på sidste hul.
Nicklaus vandt første hul,
men Trevino de to følgende og
hele omspillet med 68 slag mod
61.
Den følgende uge spillede
han Canadian Open i Quebec,
og her endte han i omspil med

Merry Mex har naturligt glimt i
øjet, her på et foto fra 1980.

Art Wall, spilleren med flest
holes-in-one på topplan (45,
hvis du absolut vil vide det!).
Den ekstra dag var ærgerlig, fordi han skulle direkte videre til The Open, men han nåede til Southport i tide og førte
efter tre runder, et slag foran
Tony Jacklin og Liang-Huan
Lu, ’Mr. Lu’ fra Taiwan.
Med formidabelt spil udbyggede han til fem slags føring
efter for-9, men efter en tur i
klitterne på 17 havde han kun
et slags forspring til Mr. Lu.
Taiwaneseren slog på 18 par-5
i rough, tog en chance med sin
3-kølle og ramte en tilskuer,
der var kortvarigt bevidstløs.
Til gengæld lå bolden, hvor den
skulle, så selv om Lu var ry-

stet, chippede han ind til pinden.
Der lå Trevinos bold imidlertid allerede, så begge fik birdie, og Trevino havde erobret
titlerne i verdens tre ældste
turneringer i løbet af 19 dage.
Passende fortsættelse
Året sluttede i samme stil. Trevino scorede 3½/5 i Ryder Cup,
da USA vandt 18½-13½, og slog
i sine singler Tony Jacklin 1 up
og Brian Huggett 7&6!
Sammen med Nicklaus vandt
han World Cup, han vandt årets
pengeliste, Vardon-trofæet for
årets laveste scoringsgennemsnit og blev tildelt Hickok Belt
(Årets Sportsmand), ’Sportsman of the Year’ (Sports Illu-

strated) og Wide World of Sports
Athlete of the Year (ABC).
Sikken et år!
Ramt af lynet
Trevino havde vundet fem majors, da han 28. juni 1975 blev
ramt af et lyn, der slog ned
uden, at der forud havde været torden i området. Det var
anden gang, han blev ramt af
et lyn, og selv om han stadig
vandt turneringer ind imellem,
plagede en rygradsskade ham
resten af livet. Han mistede aldrig sit fantastiske humør, og
her får du et udvalg af hans
slagfærdige udtalelser:
- Hvordan skulle nogen kunne
genere mig? Jeg er blevet ramt
to gange af lynet, er opereret to

I 1984 spillede Trevino PGA
Championship i Shoal Creek i
Birmingham, Alabama, der var
et af de sidste hårdnakkede
steder i USA med total raceadskillelse – og Trevinos caddie, Herman Mitchell, var farvet. Da de var på vej mod en
tee, kom der et tilråb fra en tilskuer:
- Hvad fodrer du sådan en
caddie med?
- Sydstatsmænd – og du
drømmer ikke om, hvor sulten
han er.
Trevino havde ikke den store
respekt for PGAs ledere. Da
han blev spurgt, hvad han ville
gøre, når han passerede 60,
tænkte han sig om et øjeblik
og svarede så: - Jeg tror, jeg vil
få fat i en af de der blå blæsere,
drysse den fuld af skæl, spilde
suppe på mit slips … og så sætte
mig i spidsen for PGA.
Trevino blev inviteret i Det
Hvide Hus Georg W Bush. I aftenens løb luftede de præsidentens hund og kom tæt på gitteret omkring grunden, hvor
en gruppe mennesker diskuterede, hvem de kunne være.
Bush ville præsentere Trevino, men blev afbrudt:
- Vi er fra Australien, så ham
kender vi godt, men hvem er
De?

SAMSØ GOLFKLUB
WWW.SAMSOEGOLFKLUB.DK
INFO@SAMSOEGOLFKLUB.DK -TLF:86592218

BLIV FLEXMEDLEM
I SAMSØ GOLFKLUB FOR KUN

KR. 500,-.

Kontakt også golfklubben for tilbud på gruppebesøg.

!

!

PÅ GENSYN PÅ SAMSØ

RANGLISTER
DEPTM
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Stillinger og ranglister

pr. 15.11. 2015

VERDENSRANGLISTEN 15/11

RACE TO DUBAI PR. 15/11
1

Rory MCILROY

Nordirland

€ 3.393.923

1

Jordan SPIETH

2

Danny WILLETT

England

€ 3.392.310

2

3
4
5
6
7
8

Justin ROSE
Shane LOWRY
Louis OOSTHUIZEN
Branden GRACE
An BEYOUNG Hun
Thongchai JAIDEE

England
Irland
Sydafrika
Sydafrika
Sydkorea
Thailand

€ 2.742.924
€ 2.691.444
€ 2.655.907
€ 2.656.148
€ 2.139.356
€ 2.080.976

9

Bernd WEISBERGER

Østrig

€ 2.059.180

10

Victor DUBUISSON

Frankrig

€ 2.007.378

ROLEX STANDINGS 19/10
USA

12,13

1

Lydia KO

NZL

12,55

Jason DAY

Australien

12,06

2

Inbee PARK

KOR

12,04

3

Rory MCILROY

Nordirland

10,62

3

Stacy LEWIS

USA

8,78

4

Bubba WATSON

USA

7,92

4

Lexi THOMPSON

USA

7,42

5

Rickie FOWLER

USA

7,58

5

So YEON Ryu

KOR

6,61

6

Justin ROSE

England

7,48

6

Shanshan FENG

CHI

6,23

7

Henrik STENSON

Sverige

7,31

7

Sei YOUNG Kim

KOR

6,00

8

Dustin JOHNSON

USA

6,75

8

In GEE Chun

KOR

5,95

9

Jim FURYK

USA

6,33

9

Hyo-Joo KIM

KOR

5,72

10

Zach JOHNSON

USA

4,89

Amy YANG
KOR
5,60
10
		
		
Soren KJELDSEN
Danmark
2,52
Nicole BROCH LARSEN
Danmark
1,62
73
Thorbjørn OLESEN
Danmark
1,92
Emily KRISTINE PEDERSEN
Danmark
1,00
131
Lucas BJERREGAARD
Danmark
1,04
Line VEDEL HANSEN
Danmark
0,85
147
Thomas BJØRN
Danmark
1,01
Nanna KOERSTZ MADSEN
Danmark
0,78
155
Morten ØRUM MADSEN
Danmark
0,70
Malene JØRGENSEN
Danmark
0,72
156
Jeff WINTHER
Danmark
0,54
Daisy NIELSEN
Danmark
0,12
483
Joachim B HANSEN
Danmark
0,48
Therese KØLBÆK
Danmark
0,11
501
Anders HANSEN
Danmark
0,47
Julie TVEDE
Danmark
0
1089
Mads SØGAARD
Danmark
0,35

13

Søren KJELDSEN

Danmark

€ 1.842.587

30

Thorbjørn OLESEN

Danmark

€ 1.084.742

33

Lucas BJERREGAARD

Danmark

€ 976.033

80

Morten ØRUM MADSEN

Danmark

€ 422.815

184

87

Thomas BJØRN

Danmark

€ 345.698

261

115

Anders HANSEN

Danmark

€ 235.666

350

144

Lasse JENSEN

Danmark

€ 138.114

393

174

Søren HANSEN

Danmark

€ 78.664

396

196

Mads SØGAARD

Danmark

€ 46.350

482

242

Jeppe PAPE HULDAHL

Danmark

€ 11.550

558

Sebastian CAPPELEN

Danmark

0,28

Lasse JENSEN

Danmark

0,28

48
78
178

252

Joachim B. HANSEN

Danmark

€ 10.310

558

262

Andreas HARTØ

Danmark

€ 7.020

731

Andreas HARTØ

Danmark

0,18

828

Soren HANSEN

Danmark

0,13

836

Jeppe HULDAHL

Danmark

0,13

841

Nicolai TINNING

Danmark

0,13

879

Mark HAASTRUP

Danmark

0,12

FORM-O-METERET...

+54

Lucas Bjerregaard har
fået hul på bylden og
er på en måned rykket
fra nr. 87 på listen frem
til nr. 33

CHALLENGE TOUR PR. 7/11
1

Ricardo GOUVEIA

Portugal

€ 251.592

2

Sebastien GROS

Frankrig

€ 178.645

3

Boria VIRTO Astudillo

Spanien

€ 150.486

4

Nacho ELVIRA

Spanien

€ 114.878

5

Joachim B. Hansen

Danmark

€ 113.135

6

Björn ÅKESSON

Sverige

7

Gary BOYD

England

€ 96.290

8

Rhys DAVIES

Wales

€ 94.832

9

Thomas LINARD

Frankrig

10

Jens FAHRBRING

Sverige

€ 104.539

LET ORDER OF MERIT 8/11
1
2
3

Shanshan FENG
Nicole BROCH LARSEN
Melissa REID

4

Gwladys NOCERA

€ 91.258

5

Beth ALLEN

€ 89.731

6

Emily K. PEDERSEN

7
Rebecca ARTIS
		
11

Jeff WINTHER

Danmark

€ 87.033

22

Mads SØGAARD

Danmark

€ 74.928

69

Andreas HARTØ

Danmark

€ 20.595

81

Christian GLØET

Danmark

108

Jeppe P. HULDAHL

Danmark

158

Nicolai KRISTENSEN

Danmark

8

Nanna Koerstz Madsen

SENIOR TOUR ORDER OF MERIT 12/10
Kina

€ 324.213

Danmark

€ 230.777

England

€ 219.151

Frankrig

€ 206.441

1

Colin MONTGOMERIE

2
3

Skotland

€ 614.011

Bernhard LANGER

Tyskland

€ 276.463

Peter FOWLER

Australien

€ 207.578

England

€ 152.693

Østrig

€ 139.922

USA

€ 177.236

4

Barry LANE

Danmark

€ 164.063

5

Gordon MANSON

Australien

€ 148.129

Danmark

€ 131.629

6

Philip GOLDING

England

€ 105.326

England

€ 129.236

7

Paul WESSELINGH

England

€ 99.118

Wales

€ 123.334

8

André BOSSERT

Schweiz

€ 89.515

Skotland

€ 87.006

9

Charley HULL

10

Amy BOULDEN

€ 17.440

18

€ 11.730

111

		
9
Rose DRUMMOND
Malene JØRGENSEN
Danmark
€ 84.686
10
Pedro LINHART
Daisy NIELSEN
Danmark
€ 5.633

€ 3.230

28

Steen TINNING

Spanien

€ 87.000

Danmark

€ 41.996
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EFTERSKOLEN

bisnap

- et år med din yndlingshobby

Vil du have et skoleår

med golf?
Ridning, musik, teater, CAD eller kokkeri?

klik ind på bisnap.dk
og få flere informationer

eller kontakt os på tlf. 98252011 eller email kontor@bisnap.dk

Efterskolen Bisnap, Nordmandshage 45, 9370 Hals

86

19. HUL
Se løsning på TV siden

S v e n d

N o v r u p s
KONKURRENCE

Bri dge
SNAK
Fra ti til tolv stik
De fire venner var blevet
vilde med at spille de parturneringer, golfklubbens
bridgeafdeling arrangerede
en gang om ugen. De var
ikke længere henvist til
selv at finde ud af, hvad de
gjorde rigtigt eller forkert.
Nu udviklede de sig ved at
spille de samme kort ved to
forskellige borde. Fx på dette
utrolige spil.
N. NS

♠ EK2
♥ EKD
♦8
♣ EKB1092

♠ 74		
♥ 1092		
♦ EK10643
♣ 63		

♠ D10953
♥ 53
♦ D75
♣ D54

♠ B86
♥ B8764
♦ B92
♣ 87
Vest
pas

Nord
2♣*
6♥!

Øst
Syd
pas
2 ♥*
alle pas

Kirstens 2♥ i Syd viste 0-3
hp og 5-farve, så man kunne
stoppe, hvis Nord havde en
sanshånd med 20-21 hp.
Henrik studerede sin hånd
længe, før han fik Kirsten til
at hoppe en halv meter i vejret med sit spring til 6♥.
Vest trak ♦E og skiftede
til trumf. Kirsten trak alle de

høje trumfer fulgt af ♣EK og
klør til trumf. Bordets klør var
rejst, og der var 12 lette stik.
Ved et andet bord meldte
N-S samme kontrakt mod
Lau – Louise. Louise spillede ligeledes ♦E ud, men så
derefter en chance, hvis hun
fortsatte med ♦K, som bordet
måtte trumfe. Syd trak ♦E
fulgt af ♣EK og ♣B. Da Øst
bekendte med ♣D, trumfede
Syd med en lille trumf, men
Louise trumfede over med
♥9 og spillede endnu en rudet, som bordet måtte trumfe. Igen kunne Syd ikke kommer hjem på sin hånd uden
at give Louise stik på ♥10, så
kontrakten gik to ned.
Begge par fortalte stolt om
deres spil til klubbens stærkeste spiller, som forklarede,
at sandheden lå midt imellem de 10 og de 12 stik. Han
havde som Syd spillet 4♥
med to høje ruder fra start.
Han trumfede på bordet,
trak ♣EK og trumfede en
tredje klør, men med ♥B!
Derefter gik han på bordet
i spar og spillede en stående klør med afkast af sin
tredje ruder. Vest kunne få
et trumfstik, men Syd havde
rest. 11 stik.
- Tænk, hvor mange måder et spil kan spilles på,
kom det fascineret fra Lau,
og den analyse var der kun
én mening om.

De heldige vindere
af FALKEN ure:

Jan Wiberg
Roskilde
Gitte Feldskou
Vipperød
Herdis Larsen
Karup
Flemming
Hesselberg
Toftlund

G O L F B L A D E T S FA S T E S K R I B E N T E R

SVEND
NOVRUP

KLAUS
HYBLER

svend@mag-media.dk

klaus@mag-media.dk

MORTEN
BUCKHØJ

BETTINA
SCHJØLIE

morten@mag-media.dk

bettina@mag-media.dk

NOGET PÅ
HJERTE?
SÅ SKRIV TIL
INFO@MAG-MEDIA.DK

Den årlige udflugt

Klub i klubben

med kollegaer, venner eller familie

GOLF

TOUR
2016
- Vælg frit mellem
20 golfbaner

UDFLUGTSPAKKE

UDFLUGTSPAKKE

2 x greenfee
2 x baneguide
2 x bolde på driving range
1 x sandwich “to go” + vand
1 x præmietime med
velkomstdrink
1 x overnatning i
dobbeltværelse
1 x morgenbuffet
1 x 2-retters middag efter
køkkenchefens valg
Fri Wi-Fi, swimmingpool, fri
bowling og hygge i et dejligt
miljø på Hotel Pejsegården.

2 x greenfee
2 x baneguide
2 x bolde på driving range
2 x sandwich “to go” + vand
2 x præmietime med
velkomstdrink
2 x overnatning i
dobbeltværelse
2 x morgenbuffet
2 x 2-retters middag efter
køkkenchefens valg
Fri Wi-Fi, swimmingpool, fri
bowling og hygge i et dejligt
miljø på Hotel Pejsegården.

Ved over 20 deltagere:
• Altid gunstart over 20 golfere
• Golfbuggy til matchleder
• 2 greenfeebilletter pr. golfrunde for hver 20 golfere
• 2 gavekort til søndagsfrokost
for 2 pers. på Pejsegården

Ved over 20 deltagere:
• Altid gunstart over 20 golfere
• Golfbuggy til matchleder
• 2 greenfeebilletter pr. golfrunde for hver 20 golfere
• 2 gavekort til frokost for
2 pers. på Hotel Pejsegården

E
G
A
D
3 r KUN kr.

E
G
A
D
2 r KUN kr.

,
5
9
1.4

,
5
4
0
.
1

fo
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Kontakt Jørgen Bundgaard på:

jb@pejsegaarden.dk
tlf.: 6126 4353
Søndergade 112 • 8740 Brædstrup • Tel: 7575 1766
www.pejsegaarden.dk

VIND ET SÆT GANT URE
VÆRDI R
3.880 K

2 heldige læsere af GOLFBLADET kan vinde et sæt Park
Hill GANT ure, bestående af et Chrono herre ur og et
dame lænkeur.
Park Hill er med tiden blevet den klassiske ikon model
fra det amerikanske Gant Time. Håndlavede urkasser,
elegante linjer og høj præcisions værk er detaljer, der
har været med til at give uret denne status.
Park Hill II - day-date- herrechronografen på lænke er
den nyeste model i kollektionen og ses her sammen
med et Park Hill dame lænkeur i stål/guld farvet.

S Å D A N D E LTA G E R D U :
Du kan være med i konkurrencen ved at svare rigtigt
på spørgsmålet og maile svaret til:
konkurrence@mag-media.dk
Alle kan deltage i konkurrencen. Svaret skal være os
i hænde senest 14. december 2015 inden kl. 18.00
SPØRGSMÅL:
Hvordan er kasserne på Park Hill lavet
A: Håndlavet

B: Maskindrejet
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FREDAG 20 NOV
05:00 LIVE: RESORTS
WORLD MANILA
MASTERS
ASIAN TOUR
09:00 LIVE:
DP WORLD TOUR
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR
Vi rammer sæsonens absolutte højdepunkt, når der
skal findes en vinder af DP
World Tour Championship i
Dubai. Der spilles på Jumeirah Golf Estates, og der er
intet mindre end æren og 8
millioner dollars på højkant.
Sidste var det svenske Henrik Stenson, der for andet år
i træk vandt titlen og de 8
millioner US dollars.
14:00 CME GROUP TOUR
CHAMPIONSHIP
LPGA TOUR
16:00 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
MAGASIN
16:30 DP WORLD TOUR
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR
19:00 LIVE:
RSM CLASSIC
PGA TOUR
22:00 GOLFING WORLD DAILY NEWS
23:00 ASIAN TOUR
HIGHLIGHTS
00:00 CME GROUP TOUR
CHAMPIONSHIP
LPGA TOUR

LØRDAG 21 NOV

SØNDAG 22 NOV

05:00 LIVE: RESORTS
WORLD MANILA
MASTERS
ASIAN TOUR
Der er 1 million US dollars i
puljen, når det går løs ved
Resorts World Manila Masters. Sidste år vandt Mamat
Mardan turneringen.

04:30 LIVE: RESORTS
WORLD MANILA
MASTERS
ASIAN TOUR

09:00 LIVE:
DP WORLD TOUR
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR

13:30 CME GROUP TOUR
CHAMPIONSHIP
LPGA TOUR
15:30 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
MAGASIN
16:00 DP WORLD TOUR
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR

14:00 CME GROUP TOUR
CHAMPIONSHIP
LPGA TOUR
Den kvindelige golfelite
stimler sammen på Tiburón
Golf Club i Naples, Florida,
når der er CME Group Tour
Championship på programmet. Lydia Ko slog sig til sejren sidste år efter play offspil mod Carlota Ciganda.
16:00 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
16:30 DP WORLD TOUR
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR
19:00 LIVE:
RSM CLASSIC
PGA TOUR
22:00 GOLF INSTRUCTION
23:00 ASIAN TOUR GOLF
SHOW
23:30 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
00:00 CME GROUP TOUR
CHAMPIONSHIP
LPGA TOUR

08:30 LIVE:
DP WORLD TOUR
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR

19:00 LIVE:
RSM CLASSIC
PGA TOUR
Det er blevet tid til sæsonens
7. turnering på PGA Touren,
når den står på RSM Classic
på Sea Island Resort i Georgia. RSM Classic, der tidligere er gået under navnet
The McGladrey Classic, er
en ganske ny turnering, der
kun har rødder tilbage til
2010. Sidste år snuppede
Robert Streb sejren.
22:00 GOLF INSTRUCTION
MAGASIN
23:00 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
23:30 FEHERTY
TALKSHOW
00:30 CME GROUP TOUR
CHAMPIONSHIP
LPGA TOUR

2

GolfCart.Dk

FREDAG 27 NOV
09:00 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
MAGASIN

09:30 LIVE:
ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR
Fra Leopard Creek
Country Club i Malelane. Omgivelserne er
intet mindre end fantastiske, og spillerne
kan glæde sig til smuk
natur og et interessant dyreliv.

09:30 LIVE:
ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR

11:30 GOLFING WORLD DAILY NEWS
12:30 GOLF CENTRAL
13:30 LIVE:
ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR
16:30 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
17:00 ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR
19:00 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
19:30 ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR
22:30 ASIAN TOUR GOLF
SHOW
23:00 CHALLENGE TOUR
HØJDEPUNKTER

LØRDAG 28 NOV

SØNDAG 29 NOV

09:00 GOLF CENTRAL
MAGASIN

09:00 GOLF CENTRAL
MAGASIN

10:00 ASIAN TOUR GOLF
SHOW
MAGASIN

10:00 FEHERTY
TALKSHOW

10:30 GOLF INSTRUCTION
MAGASIN

11:00 LIVE:
ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR

11:30 GOLFING WORLD DAILY NEWS
12:30 GOLF CENTRAL
MAGASIN

11:00 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
MAGASIN

13:30 LIVE:
ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR

11:30 LIVE:
ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR

16:00 WORLD
LONG DRIVE
CHAMPIONSHIP

16:30 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
17:00 ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR
19:00 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE

15:30 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
MAGASIN

18:00 GOLF CARD
- SVERIGE
MAGASIN

16:00 GOLF INSTRUCTION
MAGASIN

18:30 ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR

19:30 ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR
22:30 WORLD
LONG DRIVE
CHAMPIONSHIP
Det er de hårde,
lange slag, der er i fokus, når vi her sender
fra de sidste dage af
World Long Drive
Championship, der
blev afholdt i midten
af oktober på Winstar
World Casino and
Resort i Oklahoma.

15:30 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
MAGASIN

17:00 GOLF INSTRUCTION
MAGASIN
18:00 GOLF INSTRUCTION
MAGASIN

19:30 ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR

19:00 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
MAGASIN
19:30 ALFRED DUNHILL
CHAMPIONSHIP
EUROPEAN TOUR
23:30 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
MAGASIN


(FORTSÆTTES NÆSTE SIDE)

20. NOVEMBER
09:00
DP WORLD TOUR
EUROPEAN TOUR

20. NOVEMBER
14:00
CME GROUP TOUR
LPGA TOUR

10. DECEMBER
08:30
THAILAND GOLF
ASIAN TOUR

Vi rammer sæsonens absolutte højdepunkt, når der skal
findes en vinder
af DP World
GolfCart.Dk
Tour Championship i Dubai.
Der spilles på Jumeirah Golf
Estates, og der er intet mindre
end æren og 8 millioner dollars på højkant. Sidste var det
svenske Henrik Stenson, der
for andet år i træk vandt titlen og de 8 millioner US dollars.

Den kvindelige golfelite
stimler sammen på Tiburón Golf Club i Naples,
Florida, i dagene 19.-22.
november, når der er CME
Group Tour Championship
på programmet. Lydia Ko
slog sig til sejren sidste år
efter play off-spil mod
Carlota Ciganda og Julieta
Granada, og det skal blive
interessant at se, hvem der
snupper sejren i Florida i
denne omgang.

Thailand er endnu engang
vært for Asian Tour, når
årets næstsidste turnering,
Thailand Golf Championship, skydes i gang. Eksklusive og prestigefyldte
Amata Spring Country
Club i Chon Buri-distriktet
danner rammen om turneringen, der varer fra den
10. - 13. december 2015.
Turneringen er ganske ny
og blev første gang afholdt
i 2011. Der spilles om en
massiv præmiesum på en
millions dollars, og sidste år
kunne Lee Westwood løfte
den største check i vejret.

1

GolfCart.Dk

TORSDAG 26 NOV
09:00 VIASAT GOLF CARD
- SVERIGE
MAGASIN

GolfCart.Dk

3

GolfCart.Dk

ALT I ELVOGNE, SKUBBEVOGNE OG MEGET MERE PÅ GOLFCART.DK
GolfCart.Dk

KONTAKT ELSOESPORT.DK FOR NÆRMESTE FORHANDLERELSØE SPORT · LEJRVEJ 17 · 3500 VÆRLØSE · TLF. 22 86 04 60 · INFO@ELSOESPORT.DK

ng-range...
æsten som at være der

POLTERABEND
– FØDSELSDAGE
er og kolleger
eller –atFIRMAEVENTS
arbejde
UDFORDRE HINANDEN I EN TO- ELLER TREKAMP OG FIND DEN
BEDSTE RACER, SKYTTE OG GOLFER
FIND DEN SAMLEDE VINDER · PRISER FRA 100-200 KR./TIME/PERS.

Spil golf,

Kombiner vores 3 simulatorer og lad os opstille en event på 2-4 timer for dig og dine venner/kollegaer (op til 30 deltagere.)

Gå på jagt el. skyd lerduer

COPENHAGEN GOLF-INDOOR I GLOSTRUP TILBYDER…

Kør race i standard el. F1biler på danske og
udenlandske baner

rduer

el. F1g
er

ag og

■ Hyggelig indendørscenter
med bar og 7 FullSwingGolf-simulatorer – Gør som
Jordan Spieth og Tiger Woods,
spil indendørs i ”FullSwingGolf-simulator” – “World leader
in golf simulation!”
■ Træn præcision og længde i
vores simulator, der både indeholder indspil, putning og
driving-range... Spil mange af
de bedste golfbaner i verden –
(næsten) som at være der selv…

■ Personlig VIP-kort, Firmagolfaftaler – en sjov og festlig
måde at udfordre venner og
kollegaer på.
■ Konkurrence: Spil med i
vores hyggelige ugentlige indendørsturneringer med gode
vinpræmier.
■ Priser fra 120 kr. pr. time.
REGNVEJRSTILBUD FOR ALLE
– spil til 50 % i dagtimerne
ved regnvejr frem til 1. nov.

alt sammen på én dag og
samme sted

SKYD OG GÅ JAGT…
Marksman ST-2 skydesimulator - verdens bedste af sin art
■ Haglskydning, fx. lerdueskydning (skeet, trap og sporting)
og fuglejagt (ænder, fasaner
m.m.).
■ Skyd med riffel på elgbanen,
træn jagtskydning på vildsvin,
hjort, elg, bjørn, alt i samme
simulator.
■ Skyd vildt og vind over
venner og kolleger.

KØR RACE…
Race F1-Indoor

Marksman ST-2 skydesimulator

■ 6 RaceRoom simulatorer giver
dig mulighed for at køre race
mod venner og kolleger i standard- eller F1-biler.
■ Tilskuere oplever løbet på
storskærm – fantastisk underholdende.
■ Kør tidskørsel, kvalifikation
eller løb over 3-5 omgange.
■ Lej simulatorer hjem til firmaarrangement.

- verdens bedste af sin art
 Haglskydning, fx. lerdueskydning (skeet,
trap og sporting) og fuglejagt (ænder,
fasaner m.m.).
 Skyd med riffel på elgbanen,
Race F1-Indoor
træn jagtskydning på vildsvin, hjort, elg,
bjørn, alt i samme simulator.
eRoom simulatorer giver dig mulighed
 Skyd vildt og vind over venner og kolleger.
TRIPPENDALSCENTRET · TJØRNEHUSENE 7-11 · 2600 GLOSTRUP
TLF: 23 288 614 ELLER 29 920 930
WWW.GOLF-INDOOR.DK · EMAIL: INFO@GOLF-INDOOR.DK

■ Lej simulatoren hjem til klubben.
■ Efter dit skud – få et replay
af dit swing/sigte og bliv
bevidst om fejl og variationer
ved fejlskydning.
■ Jagttegnsprøven! Træn i simulatoren og få bedre forståelse
for hvordan du består prøven.

Race F

■ Køb simulatorer til business.
■ Konkurrence: Kør med i vores
hyggelige ugentlige race med
gode vinpræmier.
■ Vi arrangere holdløb over 2-4
timer med pitstop.

 6 RaceRoom simul
for at køre race mo
standard eller F1-b
 Tilskuere oplever l
fantastisk underho
 Kør tidskørsel, kva
5 omgange.
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TORSDAG 3 DEC
09:00 LIVE: NEDBANK GOLF
CHALLENGE
EUROPEAN TOUR
30 af de bedste golfspillere
kæmper om de i alt 6,5 millioner
dollars. Traditionstro spilles der
på Gary Player Country Club i
perioden den 3. - 6. december
2015. Sidste år var det Danny
Willett, der vandt turneringen.
16:00 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
16:30 HO TRAM OPEN
ASIAN TOUR
19:00 LIVE:
HERO WORLD CHALLENGE
PGA TOUR
22:00 NEDBANK GOLF CHALLENGE
EUROPEAN TOUR
02:00 PAUSE
03:30 LIVE: AUSTRALIAN PGA
CHAMPIONSHIP
PGA TOUR OF AUSTRALASIA
Australian PGA Championship,
er en del af PGA Tour of Australia. Turneringen finder sted fra
den 3. - 6. december på RACV
Royal Pines Resort. Turneringen
har typisk været domineret af
australierne, og sidste år kunne
Greg Chalmers kalde sig vinder
af trofæet.

TORSDAG 10 DEC
08:00 LIVE: THAILAND GOLF
CHAMPIONSHIP
ASIAN TOUR
Eksklusive og prestigefyldte
Amata Spring Country Club i
Chon Buri-distriktet danner
rammen om turneringen.
11:00 GOLF CENTRAL
11:30 GOLFING WORLD - DAILY
NEWS
12:30 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
13:00 FEHERTY
TALKSHOW
14:00 EUROPEAN TOUR - REVIEW
OF THE YEAR
HØJDEPUNKTER
15:00 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
15:30 THAILAND GOLF
CHAMPIONSHIP
ASIAN TOUR
18:30 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
19:00 LIVE: FRANK TEMPLETON
SHOOTOUT
PGA TOUR
22:00 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
22:30 ASIAN TOUR GOLF SHOW

FREDAG 4 DEC
09:00 LIVE: NEDBANK GOLF
CHALLENGE
EUROPEAN TOUR
16:00 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
MAGASIN
16:30 HO TRAM OPEN
ASIAN TOUR
For første gang er Vietnam vært
for en stor golf-event. Den 3. 6. december 2015 sender vi fra
Ho Tram Open, der spilles på
The Bluffs Ho Tram Strip i
Vietnam. Nogle af de allerbedste golfspillere dyster om præmiepuljen på 1.5 millioner $.
19:00 LIVE:
HERO WORLD CHALLENGE
PGA TOUR
Vi er klar med golf fra The Bahamas, når det gælder dette års
Hero World Challenge. Turneringen spilles den 3. - 6. december
2015 på Albany Golf Club, Bahamas. Der spilles om 3,5 millioner dollars og ikke mindst Hero
World Challenge-trofæet.

LØRDAG 5 DEC

09:00 LIVE:
NEDBANK GOLF CHALLENGE
EUROPEAN TOUR

16:00 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
MAGASIN

16:00 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
MAGASIN

16:30 HO TRAM OPEN
ASIAN TOUR

16:30 HO TRAM OPEN
ASIAN TOUR

19:00 LIVE:
HERO WORLD CHALLENGE
PGA TOUR

19:00 LIVE:
HERO WORLD CHALLENGE
PGA TOUR

22:00 NEDBANK GOLF CHALLENGE
EUROPEAN TOUR

22:00 NEDBANK GOLF CHALLENGE
EUROPEAN TOUR

Løsning:

02:00 PAUSE
03:30 LIVE:
AUSTRALIAN PGA
CHAMPIONSHIP
PGA TOUR OF AUSTRALASIA

22:00 NEDBANK GOLF CHALLENGE
EUROPEAN TOUR
02:00 PAUSE
03:30 LIVE: AUSTRALIAN PGA
CHAMPIONSHIP
PGA TOUR OF AUSTRALASIA

FREDAG 11 DEC
08:00 LIVE: THAILAND GOLF
CHAMPIONSHIP
ASIAN TOUR
11:00 GOLF CENTRAL
MAGASIN
11:30 FRANK TEMPLETON
SHOOTOUT
PGA TOUR
14:30 GOLFING WORLD - DAILY
NEWS
15:30 THAILAND
GOLF CHAMPIONSHIP
ASIAN TOUR
18:30 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
19:00 LIVE: FRANK TEMPLETON
SHOOTOUT
PGA TOUR
Nogle af verdens bedste golfspillere danner makkerpar, når
Franklin Templeton Shootout
skydes i gang i Florida. Turneringen finder sted på PGA Tour’en
fra den 7. - 12. december 2015,
hvor 12 par skal dyste om sejren
på Tiburón Golf Club.
22:00 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
22:30 EUROPEAN TOUR - REVIEW
OF THE YEAR
HØJDEPUNKTER
23:30 PGA TOUR - YEAR IN REVIEW
HØJDEPUNKTER

LØRDAG 12 DEC

SØNDAG 13 DEC

05:00 LIVE: THAILAND GOLF
CHAMPIONSHIP
ASIAN TOUR
09:00 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
09:30 GOLF CENTRAL
10:00 FEDEX CUP OFFICIAL FILM
2015
DEN OFFICIELLE FILM
11:00 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
11:30 FRANK TEMPLETON
SHOOTOUT
PGA TOUR

05:00 LIVE: THAILAND GOLF
CHAMPIONSHIP
ASIAN TOUR

14:30 THAILAND
GOLF CHAMPIONSHIP
ASIAN TOUR

11:00 GOLF INSTRUCTION
MAGASIN

18:30 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
19:00 LIVE: FRANK TEMPLETON
SHOOTOUT
PGA TOUR

09:00 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
MAGASIN
09:30 GOLF CENTRAL
MAGASIN
10:00 GOLF INSTRUCTION
MAGASIN

11:30 FRANK TEMPLETON
SHOOTOUT
PGA TOUR
15:30 THAILAND
GOLF CHAMPIONSHIP
ASIAN TOUR

TAK FOR I ÅR!
GOLFBLADET
ØNSKER ALLE
VORES
LÆSERE EN
GLÆDELIG JUL
OG ET GODT
NYTÅR.

23:00 VIASAT GOLF CARD - SVERIGE
23:30 FEHERTY
TALKSHOW
Der bliver forhåbentlig plads til
at bevæge lattermusklerne, når
den tidligere Ryder Cup-spiller
David Feherty byder inden for til
sit talkshow Feherty. Mød
masser af spændende og forskellige gæster, når Feherty tager golfsporten til et nyt niveau.

ER DU LEWIS HAMILTON?
www.race.indoor.dk

SØNDAG 6 DEC

09:00 LIVE:
NEDBANK GOLF CHALLENGE
EUROPEAN TOUR

19:30 WORLD
LONG DRIVE
CHAMPIONSHIP
21:30 WORLD
LONG DRIVE
CHAMPIONSHIP
23:00 FEHERTY
TALKSHOW

VI SES IGEN
I FEBRUAR
2016

B L A C K F R I D AY
( & L Ø R D A G ) 2 7. 1 1 + 2 8 . 1 1
KOM OG GØR EN RIGTIG GOD HANDEL!
STOR JULEKONKURRENCE
Tilmeld dig vores julekonkurrence med lækre golfpræmier hver dag på: GolfshopIkast.dk eller på Facebook

KØB
DINE
JULEGAVER
HER

Åbningstider omkring jul: hverdag 10.00 - 17.30, lørdag 10-13,
søndage i december 12-15, ferielukket 28-30.12, og 2.1.16.
Eli Christensens vej 9, 7430 Ikast, Tlf 97 15 39 11, info@golfshopikast.dk

G L Æ D E L I G J U L & G O D T N Y TÅ R

Ny på alle måder.
Også følelsen.

Den nye Audi A4 sætter helt nye standarder.
Med avanceret teknologi, progressive innovationer og komfort i topklasse er den nyudviklede Audi
A4 klar til at sætte nye standarder i sin klasse.
Den er blevet både længere og bredere, men har
samtidig tabt op til 120 kg, hvilket giver bedre

og mere sportslige køreegenskaber. Audi A4 kan
skræddersys efter dine behov, og du kan få over
30 intelligente assistentsystemer, der højner
sikkerheden og oplevelsen bag rattet. Prøv selv
den nye Audi A4. Så ved du, hvad vi taler om.

Experience progress hos din Audi forhandler.

A+

* Audi A4 Avant 2.0 TDI 150 HK: 542.000 kr. ekskl. lev. omk. 3.780 kr. Forbrug v/bl. kørsel: 25 km/l. CO2 104 g/km.
Halvårlig grøn ejerafgift: 1.040 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

