Årsberetning 2019
Hjortespring Golfklub – en klub i topform
Ved udgangen af 10érne kan vi glæde os over, at vi har alle de medlemmer, som vi behøver for at
have en sund økonomi, et aktivt klubliv med mange frivillige og dygtige ansatte.
Generelt ser udviklingen i dansk golf knap så lys ud, og det kniber allerede for flere klubber. Udviklingen går kort fortalt i retning af at de store byer bliver større, flere ældre over 60, centrum af
byen bliver for dyr. Med vores beliggenhed i udkanten af København og vækst i befolkningstallet i
både Herlev og Ballerup så ser det derimod lyst ud for os.
Allerede i september 2019 lukkede vi for første gang i mange år for medlemstilgang på Hjortespringbanen. Der er igen plads efter årsskiftet og stadig god plads på Marbæk, men vi skal fortsat
have fokus på såvel tilgang som fastholdelse. Vores arbejdsbetingelser bliver med al sandsynlighed
meget nemmere end golfklubber, som ligger længere væk fra storbyerne.
Vi har aldrig brugt ressourcer på annoncering efter nye medlemmer eller greenfeegæster. De
kommer ”næsten” af sig selv. Men Golfens Dag og Introudvalgets aktiviteter for at tage godt imod
nye medlemmer skal fastholdes, ligesom Spil Med dagen på Marbæk er et næsten gratis initiativ.
Men frem for alt skal vi alle sprede fortællingen om den hyggelige klub med 2 baner med skøn
natur midt i storbyen.
Fortællingen skal også indeholde alle vores mange forskellige tilbud. Vi skal ikke kun tilbyde spil på
banen for kontingentet, for vi har mange ”andre varer på hylderne”:
•
•
•
•
•
•
•

Gratis træning på små hold blev i 2019 benyttet af 247 af vores medlemmer
Vores pro’er Henrik og Benjamin står for en træningstur til Portugal i foråret og en sommerskole i juli og begge dele bliver lynhurtigt udsolgt.
Vi er fortsat med i Firkløver ordningen med Hillerød, Mølleåen og Værløse. Frit spil for 500
kr. på alle baner. Samme pris og varighed i 2020 som de sidste par år.
Vi har opsat en såkaldt Flexbox så bestilling og udlejning af buggyer på Hjortespringbanen
kan ske udenom sekretariatet.
I sommerperioden er der weekendvagt i sekretariatet med hjælp til gæster og salg af bolde, handsker m.m.
På Marbækbanen er der indført tidsbestilling på Golfbox, og der er mulighed for at leje
bagrum og buggy.
Takket være vores gavegivere har vi for momskompensations midlerne opført en kombineret toilet- og lynhytte ved teested 14/16 med drikkevandshane.
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Flere tilbud kunne nævnes, men vigtigt at de ikke bliver en sovepude. Vi skal fortsat udvikle vores
baner og medlemstilbud for at stå stærkt i lokalsamfundene om borgernes opmærksomhed og
potentielle golfspillere.

4. januar
2019
Senior FM
Senior Begrænset indskud
Senior Uden indskud
Hverdagsmedlemmer
Ungsenior FM
Junior FM
Hjortespring excl. sponsorer

Ungsenior Marbæk
Marbækmedlem
Marbækmedlem-Maxi
Minimedlemskab
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Juniorer Marbæk
Marbæk i alt

Aktive i alt
Sponsorer navngivne
unavngivne
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Antal DGU-kort i alt

Ændring jan
31. marts 1. august 26. septem- 3. januar 2019 til jan
2019
2019
ber 2019
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2020
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81
38
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53
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65
88
40
34
53
1.105
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67
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1.119
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70
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14
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2
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57
132
395
23
418

3
215
59
135
412
25
437

4
201
58
131
394
21
415

2
9
-5
6
1
7

1.499

1.515

1.537

1.563

1.490

-9

14
3
17

14
3
17

17
3
20

17
3
20

17
3
20

3
3

1.529

1.554

1.507

-6

1.513

1.580

I forhold til vores max. på 1.000 fuldtidsmedlemmer på Hjortespringbanen er der 41 ledige pladser
pr. 1.1.2020. Udviklingen går fortsat i retning af medlemskab uden indskud, men på den lange
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bane betyder det ikke noget for økonomien. På Marbæk er medlemstallet desværre konstant. Derfor indførte vi også ved årsskiftet nye medlemstyper, således at man nu kan blive medlem på Marbæk uden indskud, men med højere kontingent, ligesom vi kender det fra Hjortespringbanen. Vi
tror, at dette ikke mindst til vores begyndere vil være et attraktivt tilbud.
Antallet af juniorer falder marginalt takket være vores aktive forældre og Ungdomsudvalg. Generelt falder antallet af juniorer i dansk golf, og udviklingen kan kun standes ved kreativ nytænkning.
Nye turneringer under DGU er forhåbentlig en af løsningerne.
Et tilbageblik på 2019 viser, at vi igen fik klimaforandringerne at mærke. Efteråret blev usædvanligt regnfuldt og vinteren har også været våd. Vores baner har klaret det, men nu må det godt
snart stoppe og blive mere normalt.
Desværre kunne Herlev kommune ikke i 2019 gennemføre det såkaldte klimatilpasningsprojekt,
som berører hul 3, 4 og 5. Vi er dog for nylig stillet i udsigt, at vores udfordringer med en ny lokalplan vil blive løst indenfor et par år.
Vores ønske om pleje af greens skal vi i årene fremover nok løse på anden måde end ved brug af
de anerkendte pesticider. Ballerup har sagt helt fra, og Herlev har givet lov i yderligere 2 år. Så vi
kan forhåbentlig finde andre metoder evt. i samarbejde med DGU. I 2020 påregner vi yderligere
strategisk træfældning og etablering af en ny green 16, hvilket Ballerup Kommune har lovet at
støtte fuldt ud.
I maj måned åbnede vi de 4 nye huller på Marbækbanen ved et festligt arrangement. Efterfølgende er ændringerne af banen blevet taget rigtig godt imod af medlemmerne. På nær en café kan vi
nu tilbyde alt hvad der hører til en golfbane. Tidsbestilling, bagrum, leje af buggy, putting green,
pitch&putt bane, handicapregulering. Og så er der sommergreens hele året! Tidsbestilling blev
taget godt imod og fra 4.maj og året ud blev der bestilt 7.890 tider af medlemmer og gæster.
Marbækbanen er ikke længere en begynderbane, men en golfbane med udfordringer for alle golfspillere. Rygtet spredes åbenbart for indtægterne fra greenfee steg med 51,2 % i 2019 til 135.720
kr.
Og der er stadig masser af plads til flere gæster og Marbækmedlemmer.
På Hjortespringbanen har medlemmerne gennem flere år været kritiske overfor tilgængeligheden.
Det var for svært at finde ledige starttider, blev der sagt. Et af de initiativer, som vi tog i 2018 for
at løse udfordringen, var differentierede greenfeepriser, således at det blev billigere på ydertidspunkterne. Det er delvist lykkedes i 2019 at flytte vores gæster til de billigere tider, idet gennemsnitsprisen pr. runde er faldet med ca. 6 %. Der er også spillet færre greenfeerunder, men det
skyldes nok det regnfulde efterår.
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Opgørelsen over spillede runder på Hjortespringbanen viser igen for 2019, at de 300 mest spillende medlemmer besætter 56,9 % af alle starttiderne. Der er dog stadig masser af plads til alle andre. For i perioden 1.5-1.11 var der 11.332 ledige boldrendetider, hvilket kun er 80 tider færre end
året før. Man skal bemærke, at bliver én boldrendetid taget af blot én spiller udgår tiden af statistikken. Derfor er der i praksis mange flere ledige tider.
Så kør trygt ud i klubben, hvis du gerne vil ud at spille. Der er masser af plads og skriv jer gerne
på en bold sammen med andre. Evt. ventetid kan tilbringes i Silles Café, som fortsat er en velfungerede cafe med god mad, rimelige priser og masser af gæster. Vores Brugerråd mødes et par
gange om året, og det meste af tiden går med at bekræfte hinanden og Sille i, hvor godt det går.
Det hænder, at der er ventetid rundt omkring på banen. Det er ikke kun et spørgsmål om at lukke
igennem, men i høj grad også om at overholde starttiden. Alt for mange går for tidligt ud. Forklaringen er tit: jeg slår ikke så langt, og dem foran var kommet over bakken på hul 1. Det er givetvis
rigtigt nok, men så indhentes de nemt ved et senere hul.
Derfor opsætter vi med hjælp fra Herlev Bladets Fond et stort ur ved teested 1. Så kære medlemmer: nu er der ingen undskyldning for at starte for tidligt!
Fra 2019 kom der nye golfregler og vi lavede også nye lokalregler, som bl.a. skulle fremme hurtigere spil. Om det lykkedes er svært at sige, men antallet af klager til formanden om langsomt spil
faldt betydeligt.
I 2021 får vi så et nyt handicapsystem, som vi skal lære nærmere at kende i løbet af 2020. Der vil
blive kommunikeret grundigt om systemet, men en god idé er allerede fra sæsonstart at registrere
mange runder, så vi starter 2021 med et retvisende handicap.
I løbet af sæsonen afvikles en række turneringer på begge baner. På Hjortespring deltog 450 forskellige medlemmer i de 11 turneringer. Nogle var mere flittige end andre, men ingen deltog i alle.
Deltagelse i disse turneringer og i ”klubber i klubbens” er en god måde at udvide sit golfnetværk
på. Bestyrelsen har et ønske om at skabe og støtte aktiviteter, som kan knytte medlemmerne tættere til klubben. Forskellige typer af vin- og ølsmagning er forsøgt afholdt, og et hold til golffitness
er oprettet. Glemmes skal ikke bridgeklubberne, men nye initiativer er meget velkomne, og der
bliver afsat et beløb til at understøtte disse.
Jeg fornærmer vist ikke herrerne, hvis jeg skriver, at damerne har sat sig på eliten. 1. holdet var i
oprykningsmatch til Santander divisionen. Vi var repræsenteret på damernes hold til EM, som
vandt bronze. På pigernes hold til EM og VM var vi repræsenteret ved de efterhånden berømte
søstre Leth-Nissen, som udover EM-titlen desuden opnåede mange flotte resultater individuelt.
Nummer 88 og 189 på Europa ranglisten for damer kommer fra Hjortespring. Håber at de alle bliver i klubben i årene fremover.
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I 1980 fik en gruppe initiativrige personer ideen til en golfbane i Ballerup kommune. I 2020 kan vi
derfor fejre vores 40 års jubilæum. Meget er sket på de 40 år, og nu har vi 27 huller fordelt på 2
baner og 2 kommuner til glæde for over 1500 medlemmer og mange gæster.
Det skal selvfølgelig fejres ved en række forskellige turneringer/aktiviteter i uge 34 afsluttende
med en fest ved klubhuset. Jeg håber på stor opbakning til Jubilæumsudvalgets initiativer.

Bestyrelsen har afholdt 12 møder og desuden 2 fællesmøder med alle udvalgene som henholdsvis
evaluerer den forgange sæson og planlægger den kommende. Bestyrelsen har fortsat stor fokus
på vores økonomi, således at vi år efter år kan investere store beløb i vedligeholdelse og udvikling
af maskinpark, huse og baner. For 2019 kan vi fremlægge et betydeligt overskud, som betyder, at
vi nu har en solid økonomi som sikrer, at vi kan klare uforudsete begivenheder og fastholde et lavt
kontingent sammenlignet med klubberne i hovedstadsområdet.
Bestyrelsen ønsker fortsat at være i dialog med medlemmerne, og det er altid muligt at møde os
forud for bestyrelsesmøderne. Desværre er der ikke mange, som gør brug af muligheden, hvilket
jeg kun kan opfordre til. Hellere åben dialog med bestyrelsen end mumlen på terrassen!
Afsluttende skal lyde en stor tak til de mange frivillige i udvalgene og i klubber i klubben. Uden
jeres indsats - ingen klub. Ligeledes en stor tak til vores samarbejdspartnere primært Ballerup og
Herlev kommuner.
Vores ansatte greenkeepere, proer, og sekretariat med Jens Åge i spidsen får ved deres engagerede og kompetente arbejde det hele til at hænge sammen.
Jeg håber, at du ved læsning af denne min sidste beretning som formand, er enig i, at Hjortespring Golfklub er: En klub i topform.

Christian Holm
Formand

Kommunikationsudvalget
Kommunikationsudvalget har i 2019 oplevet, at de forskellige bidragsydere til Hjortespring Golfklubs hjemmeside i stigende omfang er blevet fortrolige med og har anvendt hjemmesiden til at
forbedre informationsformidlingen. Vi har yderligere oplevet, at tiltaget med Mailchimp er blevet
taget godt imod, og Mailchimp er nu en væsentlig del af klubbens fokuserede nyhedsformidling og
kommunikation mellem udvalg og medlemmer.
Som noget nyt besluttede Kommunikationsudvalget i 2019 at invitere repræsentanter fra de øvrige
af klubbens udvalg til at deltage i Kommunikationsudvalgets møder. Formålet med dette var at
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prioritere muligheden for at hjælpe de øvrige udvalg i netop den kommunikationsopgave, der var
vigtig for dem. Dette initiativ har været en succes, flere udvalg har været forbi, og Kommunikationsudvalget vil i 2020 fortsætte med at invitere andre udvalg til at deltage i møderækken. Skulle
et udvalg i den forbindelse føle sig overset eller have behov for støtte, er man meget velkommen
til at rette henvendelse til Kommunikationsudvalget, så man kan blive inviteret til et møde.
Internt i Kommunikationsudvalget har aktiviteterne koncentreret sig om at sikre, at hjemmesiden
er opdateret samt at gennemføre aktiviteterne vedr. Golfens Dag i april og Spil med Dag som blev
afholdt over 2 dage i juli.
Den 27. april koordinerede Kommunikationsudvalget Hjortespring Golfklubs deltagelse i den årlige
landsdækkende begivenhed ”Golfens Dag”. Ca. 110 personer lagde vejen forbi klubhuset for at
høre om golf, og om hvordan man kommer i gang med golfspillet. Arrangementet gav klubben
flere nye medlemmer, og Kommunikationsudvalget vil gerne takke de mange frivillige, der deltog i
dette arrangement, samt naturligvis klubbens medarbejdere, som var involveret.
Spil med Dag blev afviklet den 6. og den 13. juli. Begge dage var der mulighed for, at klubbens
medlemmer kunne tage et ikke-medlem med på Marbækbanen uden at betale greenfee, idet alle
medlemmer kunne hente en greenfeebillet til aktiviteten på kontoret i golfklubben. Ordningen var
en succes, og der lægges op til at gentage aktiviteten i 2020.
I 2019 stoppede Kommunikationsudvalget med at udsende nyhedsbreve. Baggrunden for beslutningen var, at der i lyset af den fine og opdaterede kommunikation, der foregår ved hjælp af Mailchimp og nyhederne på klubbens hjemmeside, ikke længere vurderes at være et behov for nyhedsbrevene.
Kommunikationsudvalget ser frem til i 2020 i endnu højere grad at kunne servicere klubbens medlemmer og særligt klubbens øvrige udvalg, og vi glæder os særligt til at være med til at markere
Hjortespring Golfklubs 40-års jubilæum.

Lisbeth Heick (formand) - Etna Kinsbøl - Bjarne Thostrup - Lars Bæhr
Kommunikationsudvalget

Sponsorudvalg:
2019 har været et godt år for sponsorudvalget. Udvalget skiftede formand, da Mogens Bjerre ønskede at blive fritaget fra denne opgave, og ny formand blev Kurt Bagge-Hansen.
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22. august afholdt vi vores årlige sponsordag, med rigtig stort fremmøde og opbakning fra en stor
del af Hjortespring Golfklubs sponsorer. Dejligt at se så mange både gamle og nye sponsorer, som
er af meget stor vigtighed for vores klub. Vi havde en rigtig dejlig dag, med masser af samtaler på
kryds og tværs, og det tyder rigtig godt for fremtiden. Flere sponsorer ønskede mere af denne
slags, så der vil i fremtiden blive arbejdet for et bedre internt netværk, vi vil forsøge at opstarte en
erhvervsklub, hvor vore sponsorer vil få mulighed for at præsenterer deres firmaer for hinanden
og for medlemmerne i klubben, og det kan foregå både i golfklubben og i de enkelte firmaer.
I klubbens julebrev til vores sponsorer, medsendte vi ligeledes et tilbud om eksternt netværk i en
erhvervsklub.
Sponsorudvalget vil også gerne i tættere dialog med de forskellige dele af klubben, Marbækbanen
og de forskellige udvalg, så vi kan få mulighed for at præsentere udvalget og hvad vi eventuelt
kan bruge hinanden til.
Udvalget ser frem til et spændende jubilæumsår, og glæder os til et forsat godt samarbejde med
vore sponsorer nye som gamle, Hjortespring Golfklubs bestyrelse og sekretariat.

Kurt Bagge-Hansen
Formand for sponsorudvalget

Regeludvalget
Klubbens regeludvalg, lever i hovedtræk et stille liv i klubben, da vores arbejde er at bistå andre af
klubbens udvalg med at afklare forhold omkring golfreglerne, eller at hjælpe enkeltmedlemmer
med forståelse af en golfregel, og derfor når vi sjældent ud til en bredere kreds, hvis ikke vi lige
holder et kursus. Men der kommer i årets løb alligevel rigtig mange forespørgsler om selve forståelsen af reglerne og selvfølgelig også helt konkrete situationer på banen, hvor der har været
uenighed om en regelsituation.
Egentlige opgaver som dommer i forbindelse med afvikling af turneringer er naturligvis også en
kerneopgave for udvalget.
Med de nye golfregler som havde virkning fra januar 2019, har vi haft en opgave med at få disse
udbredt til klubbens medlemmer. Det blev til fem regelaftener i klubben i april, hvor vi valgte at
fokusere på golfreglerne bredt og ikke kun på ændringerne. Senere har der været regelundervisning for ungdommen, hvor vi med stor succes inddrog de ældste juniorer i formidlingen af reglerne.
Regeludvalget har også et medansvar med at kigge banemarkeringerne på hhv. Hjortespring banen og Marbæk banen, og vi har i den forbindelse bidraget til, at der i den kommende sæson vil
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være ændringer på nogle af banens huller. Eks. vil droppezonen ved hul 5 blive nedlagt medens
der ved hul 10 vil blive etableret en dropzone.
Regeludvalget vil i lighed med tidligere også i år afholde en række regelkurser i klubben inden sæsonstart med fokus på golfreglerne i bred forstand.

På vegne af regeludvalget
Jan Starup

Introudvalget
Introudvalget, et udvalg i klubben, hvis primære opgave er at bidrage til, at nye medlemmer føler
sig velkommen og godt informeret om det, der kan være relevant at vide som ny i klubben. Dette
med et ønske om at nye medlemmer hurtigere integreres i klubben, får lyst til at tage aktivt del i
det sociale liv og forhåbentlig medvirke til, at alle får mulighed for at spille en masse golf – også
hvis man ikke kender nogen i klubben, når man melder sig ind.
I 2019 sæsonen har introudvalget holdt 8-9 udvalgsmøder, der primært er anvendt til planlægning
af arrangementer og udvikling af nye fastholdelsestiltag bl.a. baseret på dialog med Sekretariatet
om, hvad der kan have betydning for fastholdelse af nye medlemmer.
Udvalget har i løbet af sæsonen været ansvarlig for en række arrangementer. Dette inkluderer
bl.a. det årlige velkomstmøde for nye og potentielle medlemmer af klubben (nybegyndere). Et
møde der igen i år havde fin tilslutning af 30-40 spørgelystne og engagerede deltagere. Udvalget
arrangerede i år også en ny type event kaldet ’Golf & Gifler’. En 18-hullers hygge-match på Hjortespringbanen med efterfølgende socialt samvær. Målgruppen for dette event var nyere medlemmer
i klubben, og målet var at byde nye medlemmer velkommen, give dem mulighed for at møde andre nye i klubben, og hvis der var lyst og behov, at få udvidet sit golfnetværk.
Golf & Gifler blev afholdt to gange i løbet af 2019 sæsonen. Vi har modtaget rigtig fin feedback på
disse arrangementer, hvorfor planen er at gentage dem i den kommende sæson.
Vi har forsøgt at gøre os mere synlige for nye og potentielle medlemmer ved, ud over ovenstående, også at tilbyde rundvisning i faciliteterne på Hjortespring Golfklub i forbindelse med nybegyndernes torsdagsundervisning, samt opdateret udvalgets hjemmeside med mere information om os
som udvalg, og nogle af de arrangementer vi afholder, som både kan være til glæde for nye, men
forhåbentlig også være relevant for folk, der overvejer at melde sig ind i klubben.
I den kommende sæson vil vi gentage flere af de arrangementer, der blev afholdt i 2019, så som
Velkomstmøde og Golf & Gifler. Hjemmesiden vil blive opdateret med yderligere information relevant for nye og potentielle medlemmer af klubben. Endvidere har udvalget et ønske om også at
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have fokus på dem, der afslutter et begynderforløb og som gerne skal fortsætte som golfspillere i
klubben. Hvordan kan vi bidrage til, at medlemmerne efter endt begynderforløb, fortsat føler sig
som en del af klubbens sociale liv og har nogle at spille med? Og kan vi som udvalg medvirke til,
at vejen fra udelukkende at spille på Marbæk, til også at spille på Hjortespringbanen, bliver nemmere? Dette vil vi se nærmere på - selvfølgelig i tæt dialog med dem, der er ansvarlig for nybegynderne.
Vi i udvalget er altid klar til at svare på spørgsmål fra nye medlemmer om klubben og klublivet.
Kontaktinformation om udvalgets medlemmer findes på klubbens hjemmeside. Du er også altid
velkommen til at kontakte os, hvis du har ideer til nye aktiviteter, der kan facilitere indslusningen
af nye medlemmer. Forslag vil løbende blive taget op på udvalgsmøderne, hvor det vurderes,
hvorvidt det er noget, vi kan arbejde videre med.
Har du måske selv lyst til at bidrage til arbejdet og være en del af udvalget, er du også meget
velkommen til at kontakte os. Vi har masser af ideer, men begrænset med hænder til at udføre
arbejdet, så flere medlemmer i udvalget, vil være værdsat.

Venlig hilsen
Introudvalget

Ungdomsudvalget
Individuelle turneringer
I 2019 har vores juniorer på mange måder repræsenteret Hjortespring. Både i turneringer i DGU
Junior Distrikt 4, hvor HJGK i 2019 var den klub i København/Nordsjælland med flest deltagere til
turneringerne. Dette løbende med pæne resultater og godt kammeratskab. Udover Amalie og Cecilie har vi i ranglisteturneringerne ikke haft de helt store resultater i 2019. I 2020 har vi dog en ret
stor gruppe på 15 spillere under handicap 10, der kan forventes at deltage i ranglisteturneringerne
og også tage nogle pokaler med hjem.

Holdturneringer
I DGUs Juniorholdturnering endte vores bedste hold med en sølvmedalje. Dermed blev en stime på
fire år brudt, hvor vi havde vundet guld i en af rækkerne.

Interne turneringer
Vi har generelt holdt juniorernes deltagelse i vores interne turneringer på niveau med tidligere år,
hvor langt de fleste deltager jævnligt enten på Marbæk eller på Hjortespring. Vi forventer samme
niveau i 2020.
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Ny turneringsstruktur
I 2020 bliver turneringsstrukturen for ungdom ændret, så vi både får de bedste ungdomshold med
i Danmarksturneringen og samtidig får en holdturnering for spillere med handicap over 18. I Danmarksturneringen vil vi stille med tre hold og forventer at få et hold med i hver række. Vi skal selvfølgelig tilbage på guldsporet, og et Danmarksmesterskab kunne da være fint! Ungdomsholdene
kan også have en spiller med på op til 25 år og derfor vil vi i år have et ekstra fokus på spillere på
18 år og op til 25 år, for at kunne fastholde dem i klubben, så vi fortsat har dem til rådighed i vores herre-rækker.

Træning
Vi vil fortsat i 2020 have stort fokus på både alders-, køns- og niveauopdeling af træningen i 2020.
Det er både for at opnå en bedre kvalitet i træningen og selvfølgelig også for at gøre det så sjovt
for juniorerne at træne som muligt. Bl.a. har vi i 2019 indført noget ekstra træning af pigerne med
lavest handicap, hvilket fortsætter i 2020.
Vi forsøger hele tiden at skabe bedre træningsmuligheder for juniorerne, og har forsøgt at udnytte
området på Marbæk bedre. Vi har bestemt ikke nået et tilfredsstillende niveau af træning på Marbæk, men det er meget svært for vores juniorer - og særligt de små - selv at komme ud til Marbæk. Den bedste dynamik blandt juniorerne fås nu engang når alle aldre og niveauer kan være
sammen og se de andre, når de træner.

Særligt fokus på piger
Vi har igen i 2019 haft særligt fokus på vores piger med en særlig aften for piger med hygge, golføvelser og mørkegolf med lysbolde. Mange af vores piger deltager også i de lokale pigearrangementer i Smørum og Københavns GC, hvilket er med til at skabe et godt netværk blandt pigerne i
området. Vi har også haft flere piger med i DGU's pigeweekender og så selvfølgelig de 4 Girls Only
runder. Vi fortsætter dette fokus på pigerne og har allerede i 2020 afholdt en hyggeaften for pigerne i klubben.

Rekruttering
I starten af 2019 havde vi en stor udfordring med, at vi ikke fik nok nye spillere ind (Marbækspillere) (20). Vi har derfor haft stor fokus på at få nye spillere ind, og havde blandt andet et godt
fremmøde på Golfens Dag. Der er store udfordringer med at kunne tilbyde de nye noget ordentlig
og struktureret træning, når de starter, da vi reelt kun kan have dem på Marbæk. Samtidig er det
svært at få faste, frivillige kræfter til at træne med de små i weekenderne.

Fokus på højhandicap
Som en del af de nye træffællesskaber i DGU's distrikter, vil vi i år forsøge at opnå et bedre samarbejde med klubberne i vores træf (Smørum, CGC, Ishøj, Brøndby, Albertslund, Dragør og Hjortespring). Specielt de helt små op til 10 år skal fanges mere med leg end traditionelt golfspil - og det
at mødes med andre på samme alder fra de andre klubber håber vi kan være med til at fastholde
spillerne og naturligvis også lære dem spillet.
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Ungdomsudvalget
Vi har 8 medlemmer af ungdomsudvalget plus de to trænere. Vi mødes månedligt i hele udvalget
og yderligere i mindre udvalg i forbindelse med camps, opstartstur, sæsonafslutning. Vi forventer
dette niveau af både deltagere og mødefrekvens vil fortsætte i 2020.

Venlig hilsen
Ungdomsudvalget

Eliten
Det blev igen i år en glimrende sæson for vores 3 elitehold, uden dog at resultere i oprykning men det var så tæt på som det næsten kunne være.

Herre 1:
Startede sæsonen flot med 2 sikre sejre, men snævert nederlag til København i sidste spillerunde
på 6,5-5,5, betød at holdet sluttede året på en 3. plads.

Herre 2:
Havde igen i år en super sæson, med 5 vundne sejre og en suveræn 1. plads i puljen. Desværre
havde Herre 2 ingen mulighed for at gøre brug af deres oprykning, da Herre 1 ikke rykkede op.

Dameholdet:
Flot sæson med 5 vundne kampe og en 1. plads i puljen i 1. division. Dette betød oprykningsspil
på Skjoldenæsholm mod Simons. Uden vores 2 stærkeste spillere var det svære odds, men først
efter omspil vandt Simons kampen og sikrede sig oprykning til Santander Divisionen.
I eliteudvalget er Max Heiredal og Andreas Mortensen stoppet. Stor tak til begge for deres bidrag.
Trænerne vil gerne takke alle elitespillere for 2019 sæsonen - vi arbejder videre og tror på oprykning til alle hold i 2020. Never Give Up!

Venlig hilsen
Eliteudvalget

Seniordivisions-/ regionsgolfudvalget
I sæsonen 2019 havde HJGK 9 regionshold og 2 divisions hold.

Side 11 af 18

4 hold vandt deres indledende pulje. Senior B vandt Sjællandsfinalen og deltog i den store regionsfinale, som blev afholdt i Jylland. Vi tabte desværre finalen.
Begge vores divisionshold spillede i første division. Veteranerne blev nr. 3 og blev således i 1. division. Seniorholdet blev nr. 4 og må rykke ned i anden division.
I 2020 stiller vi igen med 9 regionshold og 2 divisionshold!
I 2021 ændres handicapreglerne. Hvordan det kommer til at ændre regions- og divisionsholdene
er der ikke overblik over. Udvalgets ønske er selvfølgelig, at stille med så mange hold som muligt.
Det giver mange spillere mulighed for møde golfere fra andre klubber. Der er hyggeligt og giver et
indblik i andre klubbers administration og problemer.
Desværre mener bestyrelsen, at det giver for mange banelukninger, for de der ikke vil eller kan
spille på et hold.

Per Seest, formand
Seniordivisions-/ regionsgolfudvalget

BaneUdviklingsUdvalget
Udvalget har afholdt 6 møder og arbejder videre med at udvikle og kvalitetsforbedre vores to baner i samarbejde med driftsenheden og bestyrelsen. Referater fra møderne kan ses på
http://wp.hjgk.dk/baneudviklingsudvalg/
Efterfølgende er de vigtigste aktiviteter for de fremtidige opgaver beskrevet.
Hjortespringbanen
Herlev kommunes ønsker om at klimasikre via golfbaneområdet ved at etablere ny afledning til
Tibberup Å har været sendt til høring i starten af 2019. Projektet berører hul 2-5, men desværre
har kommunen ikke fundet den endelige model for klimasikringen, og projektet ligger derfor pt.
stille.
Herlev kommunes påtænkte udarbejdelse af en ny lokalplan for golfbanen er endnu ikke påbegyndt. Det forventes, at en ny lokalplan vil muliggøre, at golfbanens spilleområder fremover alene
er på kommunal jord. Der forventes en to-årig tidshorisont for arbejdet.
Ballerup kommune har givet tilsagn om at tillade yderligere fældninger, supplerende lav beplantning og eventuelt justeringer af svampeplagede greens som følge af den manglende godkendelse
af sprøjtning med pesticider.
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Udvalget forventer, at etableringen af den nye sø på hul 15 før greenen, den supplerende beplantning mellem hul 14/15, hul 17/18 og på hul 16 ved hul 12/13 og 12/17 samt rydninger i søer, beskæringer af træer og udlægning af flis på stier, udføres løbende inden sæsonstarten 2020. Renoveringer af teesteder og bunkere fortsætter i løbet af sommeren 2020, mens dræningen af hul 8/9
forventes udført i efteråret 2020 efter bestyrelsens godkendelse af projektet.
Marbækbanen
Udvalget har generelt fået meget fine tilbagemeldinger om den nye banes udformning og kvalitet
og forventer, at der inden sæsonstarten 2020 sker nogle mindre justeringer. Der etableres strafområder ved foden af skråningen i højre side fra maskinhuset til greenen på hul 1 og i højre side
samt bag greenen på hul 3. Desuden plantes større ammetræer som pejlemærker omkring de små
buske på hul 5, 7 og 9 og en ny bunker etableres i doglegget på hul 7 og på øveområdet. I løbet
af året undersøges om Ballerupsiden skal drænes, og om der eventuelt skal etableres en ny sø
med tilhørende vandløb på hul 4.

Steen Lund
Formand for Baneudviklingsudvalget

Turneringsudvalget
Allerførst skal lyde en stor tak til alle turneringsledere og de mange hjælpere, for det store arbejde
de har udført igennem sæsonen. Uden den frivillige indsats ville det ikke være muligt at gennemføre klubturneringerne.
Ligeledes en stor tak til vores sponsorer. Gennem deres støtte er de med til at løfte vores turneringer. Atter i år har vi haft sponsorer på omtrent alle vores klubturneringer!
Turneringsudvalget mødes en gang om året, umiddelbart efter afslutningen af årets turneringsprogram. Her evalueres årets turneringer, ligesom programmet for næste år fastlægges. Atter i år har
der været stor interesse for at deltage i turneringerne, med 100 eller flere tilmeldte til stort set alle
sæsonens turneringer. Udvalget har derfor ikke fundet grund til at lave de store ændringer i turneringsprogrammet for 2020. Vi vil fortsat prioritere at have gunstart, hvor det er muligt. Det giver
flest deltagere til præmieuddelingen til glæde for både de dygtige vindere og turneringens sponsorer.
I Turneringsudvalget håber vi på, at rigtig mange af klubbens medlemmer også vil deltage i
klubturneringerne i den kommende sæson.
Hvis vi skal fastholde vores sponsorer, er det vigtigt at turneringerne har et højt antal deltagere!
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Niels-Henrik Holstein-Rathlou
Turneringsudvalget

Marbækudvalget
Når jeg sidder her og skriver på årsberetning, kan jeg ud ad vinduet se en masse spirer, der pibler
frem, og en græsplæne der ser grøn ud, modsat sidste år hvor det hele var dækket med sne.
Banen er dags dato meget blød, særligt hul 1 til 4 samt hul 9. Dog kan banen spilles til sommergreens, hvilket har betydet, at en del flere har benyttet sig af det. Udvalget henstiller stadigvæk til
alle spillere om at rette nedslagsmærker op på greens (også sine egne mærker). Vi skulle gerne
have nogle flotte og velholdte greens, når åbningsdagen for banen kommer i april måned.
Året 2019 har der været spillet 22 tirsdags turneringer med gennemsnitligt deltagerantal på 40. På
tirsdagsturneringerne har der i alt deltaget 103 forskellige spillere. Der har været afholdt 11 månedsturneringer, hvor deltagerantallet har været med et udsving fra 20 til 56. Referater fra disse
turneringer ligger på klubbens hjemmeside. På de 11 måneds turneringer har der deltaget 150
forskellige spillere.
Udvalget er ved at lægge årets turneringsplan i golfbox. Det gælder både for tirsdags – og måneds- turneringerne.
I jubilæums ugen vil der om mandagen (begynder dag) være konkurrence i putning og spil på
indspils-området. På tirsdagen vil spillet være en holdspilskonkurrence med variationer. Og endelig
om torsdagen (højhandicap spillere) vil der også være en form for holdspil.
Baneservice har i 2019 arbejdet godt og der er ikke ”fanget” nogen gratister. Der har været nogle
henstillinger som efterfølgende er blevet fulgt. Vi håber, at det også i 2020 vil være få der ”glemmer” at betale greenfee inden spillet.
Udvalget håber, at rigtig mange vil benytte banen, både til turneringer og private runder her i
2020 på de gode forhold, som vores greenkeepere sørger for.
Til slut håber udvalget at alle må få en rigtig god golfsæson.

På udvalgets vegne
Jørgen Lyngsie

Handicapudvalget
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Udvalget består af Anders Reck-Magnussen, Jan Bomberg, Birthe Skyum, Steen Læssøe og særligt
vedr. Marbæk banen – Jørgen Lyngsie.
Handicapudvalget har i årets løb beskæftiget sig med følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•

Indberetning til golfbox af indleverede scorekort til handicap regulering
Skønsmæssig regulering af handicap
Generhvervelse af handicap
Årsrevision af handicap
Udarbejde information om WHS systemet
Deltaget i fastlæggelse af hullernes handicapnøgler

2019 har ikke givet de store udfordringer til handicapudvalget.
Selvregistrering af scorekort i golfbox går rimelig godt.
Vi har ofte problemer med udenlandske scorekort, fordi der ikke på scorekortet er oplysninger om
banens rating (course rating og slope rating). Det er spilleren, der skal sørge for at disse oplysninger findes på scorekoret, når det afleveres til registrering, ellers vil scorekortet blive afvist.
Vi var i fuld gang med at positionere både udvalget, klubben og medlemmerne til at overgå til det
nye WHS (World Handicap System), der var planlagt til at blive taget i brug fra 1. januar 2020.
Pludselig hen sidst på sommeren meldte DGU ud, at man ikke var helt klar til at implementere
WHS, og man derfor fra dansk side ønskede at udsætte ibrugtagningen af det nye handicapsystem
til januar 2021.
Det var derfor nødvendigt at køre en normal årsrevision af handicap for 2019.
Denne blev gennemført den 12. januar 2020 og resultatet meddelt til alle.
Vi bruger 2020 som et overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr.
1. januar 2021.
Det nuværende EGA-system forlænges i 2020 med nogle få men markante ændringer.
•
•

Alle spillere i gruppe 2 – 6 kan spille et ubegrænset antal tællende 9 eller 18 hullers EDS
runder. For 9 hullers runder dog kun 1 om dagen.
Gruppe 1 spillere (handicap < 4,5) kan indtaste et ubegrænset antal 18 hullers EDS lignende runder som ikke er handicap regulerende, men kan indgå som grundlag for at beregne
det nye 2021-handicap.

Som det måske allerede er de fleste bekendt, så vil en spillers handicap i WHS blive beregnet som
et gennemsnit af de 8 bedste af de sidste 20 registrerede runder i GolfBox.
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Vi opfordrer derfor alle spillere til allerede nu, at hver gang du spiller en tællende runde golf, bør
du registrere dit scorekort, så GolfBox kan beregne, hvad du har spillet til. På den måde har du
altid det bedste grundlag for dit handicap. Tællende runder er i princippet alle runder, turnering
eller privat, der spilles efter golfreglerne på en rated bane.
For medlemmer af klubbernes handicapudvalg vil DGU i løbet af foråret 2020 arrangere kurser i
WHS systemet samt hvordan GolfBox behandler de indtastede golfrunder.
DGU er i gang med at udarbejde en online folder som bliver officielt tilgængelig for alle fra efteråret 2020. Denne folder vil på en let og forståelig måde vise det nye handicapsystem samt hvordan man beregner handicapscore og handicapresultat.
Handicapudvalget vil løbende følge op på de informationer som DGU sender ud om WHS, og vi vil
holde såvel klubben som medlemmerne orienteret om hvad der sker, så snart disse informationer
er tilgængelige.

Jan Bomberg
Handicapudvalget

Klubber i klubben
Dameklubben
2019 var igen en stor succes. Vi kunne byde velkommen til mange nye medlemmer
Der var god opbakning til vores fælles arrangementer og til sponsorerne, som vi takker for et meget fint samarbejde.
Vi bliver stadig bedre til at bruge vores hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer, hvad der er på
programmet. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at holde sig orienteret her.
Vi har haft en medlemsundersøgelse, og resultatet af denne kan ses på hjemmesiden. Vi har lavet
lidt småjusteringer, som det vil fremgå.
Vi starter den nye sæson op sidste tirsdag i april, spiller alle tirsdage frem til september og holder
afslutning med socialt spil og fest først i september.
Vi glæder os i udvalget til den kommende sæson, og vi er i fuld gang med planlægningen.
På gensyn til masser af god og sjov golf.

Lis Hørdum Larsen
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Dameklubben

Herreklubben
Sæsonen gik i år fra den 1. maj til den 28. august med i alt 18 runder, og med afslutning onsdag
den 4. september. Der var i alt 184 spillere tilmeldt til Herreklub 2019. Af de 184 spillere var 26
nye, dvs. de havde ikke spillet Herreklubben tidligere.
Interessen for at spille Herreklub er fortsat stor, og der deltog i gennemsnit 111 spillere hver onsdag! I alt blev der spillet 1993 runder golf over de 18 onsdage! Så mange spillere er selvfølgelig en
udfordring. Atter i år var der ”kødannelser” på banen, specielt i den populære spilletid mellem kl.
15:30 og 17. Det er derfor vigtigt, at alle spillere har fokus på ”at spille med tempo”! Vi skal huske
på, at vi alle kan hjælpe med til, at det hele kommer til at gå lidt hurtigere på banen.
I år spillede A-rækken fra T54, og det er udvalgets opfattelse, at dette blev godt modtaget af alle
spillere. Vi vil derfor fastholde dette i sæsonen 2020, således at A-rækken spiller fra T54 og alle de
andre rækker fra T51.
Vi holder igen i år et introarrangement den sidste onsdag i april. Formålet er at introducere nye
medlemmer i klubben til Herreklubben. Så alle, der overvejer om de skal spille Herreklub 2020,
opfordres til at deltage!

Niels-Henrik Holstein-Rathlou
Herreklubben

Seniorklubben
I Seniorklubbens bestyrelse er vi glade for, at vi i januar 2020 fik 104 tilmeldinger til Seniorklubben
2020. Bestyrelsen har en målsætning om at vi skal være ca. 120 medlemmer. Vi regner med flere
tilmeldinger efter information til + 60 årige.
Dejligt at så mange er tilfredse med vores koncept for afvikling af vores torsdagsgolf. Der er 6 nye
medlemmer og resten er gengangere.
De der ikke har ønsket at fortsætte har enten skrevet til os og begrundet det, eller har næsten
ikke deltaget i turneringerne.
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Seniorklubbens bestyrelse har udviklet en turneringsform der har virket tilfredsstillende i 2 år.
Seniorklubben fortsætter derfor med det velkendte koncept i 2020:
•
•
•
•
•
•

Ca. 3 individuelle starter pr. md.
Ca. 1 gunstart pr. md, med forskellige spilleformer
Hver anden individuelle start blandet helt tilfældigt
Hver anden individuelle start sorteret efter handicap
Ingen spiller med den samme indenfor 6 uger
Par spiller ikke sammen

Til vores forårstur i maj er der allerede næsten 50 tilmeldte.
Golfspillet er i centrum men det sociale element er næsten ligeså afgørende.
Godt at Seniorklubben blev etableret. Behovet synes at være til stede.

Mogens Bjerre
Seniorklubben
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