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NYE GOLFREGLER 2019
Vi skal vænne os til de nye golfregler, så vi har taget hul på dem allerede. Vi kan alligevel ikke
regulere handicap længere, så fra nu af er det de nye golfregler der gælder - se meget mere på
hjemmesiden.
Det medfører også en stribe nye lokalregler, som i begrænset omfang står på scorekortet, og i fuldt
omfang på hjemmesiden.
Der er allerede udviklet flere apps til mobilen, ligesom man på golf.dk kan finde
masser af stof om de nye regler.

I foråret vil vi tilbyde en række introduktionsarrangementer om de nye regler, så
alle kan være fuldt opdaterede, når sæsonen går i gang. Men allerede nu kan man
altså øve sig på de nye regler, f.eks. i juleturneringen søndag den 2. december. Er du
ikke allerede tilmeldt, så skynd dig at blive det på Golfbox.

Karsten Duus i bestyrelsen igen
Arbejdet med indførelsen af de nye golfregler er mestendels udført af Karsten
Duus, som jo er vores regelkyndige. GGKs bestyrelse har fået Karsten til at
træde ind i bestyrelsen med henblik på at blive formelt valgt ved forårets generalforsamling. Karstens ansvarsområde vil primært være de sportslige aktiviteter. Vi ønsker Karsten velkommen tilbage og ser frem til et godt samarbejde til gavn for klubben.
Karsten er også hjemmesidens ankermand. Sammen med Kommunikationsudvalget udvikles GGKs hjemmeside lige nu, bl. a. med betydelige ændringer på
forsiden, som bliver mere præget af aktuelt stof end tidligere.

BANEN
Lige nu sker der store ting på banen. Greenkeeperne har travlt med at anlægge kørestier mellem hul
13 og 14, og de fortsætter i de kommende måneder med at skabe kørestier andre steder. SCT transport har generøst tilbudt at levere grus til de nye kørestier, der kommer til at binde hele banen sammen, så man kan køre i buggy eller scooter hele vejen rundt på stier. Vi skylder SCT og Henning Christiansen stor tak for sponsoratet, som muliggør det ambitiøse og enestående projekt, som bestyrelsen arbejder på at få ind i budgettet over de kommende to-tre år.

Apropos kørestier så husk at respektere skiltningen på banen. Når
der står, at man skal køre i semiroughen, så betyder det, at man
ikke må køre på fairway. Greenkeeperne kæmper for at sikre en flot
bane. Vi må alle hjælpe til!
De måtter, der flere steder er lagt ud foran de eksisterende teesteder er en del af forberedelsen af en ni hullers vinterbane, som skal
tages i brug, når og hvis vinteren for alvor sætter ind.

KONGEGOLF—en oplagt julegaveide!
Over 1.100 var med i KONGEGOLF ordningen i år. Medlemmerne fra de tre andre klubber spillede
over 1.600 runder i GGK mod godt 400 runder i 16. De samme vilde resultater har man haft i de andre klubber. Til næste år udvides sæsonen til 1. maj til 31. oktober, og par tre banerne og træningsanlæggene kommer med; så har man KONGEGOLF badgen på bag’en kan man benytte hele anlægget i alle fire klubber. Tilmelding er åben på Golfbox og prisen er stadig kun 700 kr i 2019.
WWW.GGK.DK - INFO@GGK.DK - TLF. 4971 8056

FRIVILLIGGRUPPERNE
Nyskabelsen med at man danner grupper af frivillige, som påtager sig bestemte opgaver er blevet
fantastisk godt modtaget. Vi har nu 6 grupper:
Gruppe:

Ansvar

Status

Slynglerne

Vedligehold af pavillonen på hul 5

Er rengjort og malet

Mandagsgruppen

Vedligehold af pavillonen på hul 7

Er forberedt til maling i foråret

Kommunikationsudvalget
Øjebægruppen

Indretning og orden i mellemgangene mm
Tjekker, at alt ser godt ud

Ryddet op i opslag mm

Bagerklanen

Fjerner bolde fra rough mellem driving range og hul 1
Starterhuset

Seniorklubben

Har været på banerundtur mm

Planlægger forårets indsatser

Der er plads til flere. Vi kunne godt bruge grupper, der vil tage sig af f.eks: Terrasserne rundt om
bygningerne, blomsterpasning udenfor, P-pladsen, Fuglekasserne som snart skal sættes op og passes.
Meld jer i sekretariatet, som kan fortælle mere om detaljerne.

REGIONSGOLF 2019

NOTER

Regionsgolf er en god mulighed for at komme til at spille matcher mod
andre klubber. Derudover er det også en mulighed for at spille en anden
matchform end sædvanlig, nemlig hulspil og uden handicap. Sidst men
ikke mindst får man styrket det sociale netværk i sin egen golfklub, men
får også lejlighed til at møde nye mennesker og spille andre baner. Regionsgolfen ændrer format i 19, og vi har derfor fået lidt udfordringer med
hensyn til sammensætningen af klubbens hold.

Underklubberne og
bestyrelsen mødtes i
begyndelsen af måneden. Alle var glade for
snakken, og man blev
enige om fremover at
mødes to gange årligt.
———
Bestyrelsen holdt
strategidag tidligere
på måneden og
drøftede planerne for
2019 og frem.
———
Kontorets åbningstider i vintermånederne: ma-to 9-15, fre 914. Tjek hjemmesiden
for lukkedage!
———
NYE BAGSKABE –
hold øje med mailen i
de kommende dage.
Der kommer tilbud
om nye bagskabe.
———
SPONSORER
Find dem her og husk
at købe julegaverne
hos dem!!

Vi har tre ”sikre hold” dvs. hold med en bruttotrup og en holdkaptajn:
A-rækken (hcp 4.5-11.5) Kaptajn Niels Ole Baadsgaard
nob@baadskorn.dk
Veteran B (+60 år/ hcp over 11.5) Kaptajn Bo Kilde og Inge Holst bostki@gmail.com / inge.ekstroem@gmail.com
Veteran B (+60 år/hcp over 11.5) Kaptajn Erik Clausen eriksmail@c.dk
Og tre hold i støbeskeen med nedenstående holdkaptajner – hvor det er
vigtigt at man sender kaptajnen en mail hvis man er interesseret i at
deltage på holdet (og opfylder kriterierne.)
C-rækken (Alder +21 år/ hcp over 18.5) Kaptajn Erik Schaumburg
eric.schaumburg@regionh.dk
Senior A (+50 år/ hcp 4.5-11.5) Kaptajn Julich Wiberg jwiberg@microsoft.com
Veteran C (+60 / hcp over 18.5) Kaptajn Birgitte Philpot Birgitte.philpots@gmail.com
Derudover savner vi en kaptajn og spillere til et B hold (alder +21 og hcp
11.5-18.5) og evt. en kaptajn og spillere til et superveteran C hold (+70
år/hcp over 18,5)
Hvis du er interesseret så skriv hurtigst muligt til de relevante kaptajner
eller til undertegnede. Vi lægger puslespillet inden jul.
Du kan læse mere om Regionsgolfen på www.rgd.dk
Niels Ole Baadsgaard nob@baadskorn.dk

Følg Gilleleje Golfklub på Facebook
Facebook er stedet, hvor vi poster de aktuelle nyheder fra
klubben. Hvis du vil følge med i det sidste nye, så gå ind og like eller følg os.

Næste nyhedsbrev:
Lige inden jul!!!!

