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Vi har sluppet julen, og Matchudvalget håber, at alt er gået godt og bukserne holdt.  
 
Vi ser ud i mørket og længes efter at dagene tager til i længde, så det kan mærkes.  
Først i slutningen af januar har dagene tiltaget med 1 time i længde. Så vi må holde ud. 
 
Matchudvalget sætter sig snart sammen for at strikke en aktivitetsliste sammen, så vi har noget at se 
frem imod - og glæde os til i den kommende sæson.  
Mandag den 17. januar samles hele HVGs bestyrelse for at give sit besyv med og derefter udsendes aktivitets-
listen. 
  
Kriteriet for valget af 18-huls-golfbaner vi gerne kigger på - er først og fremmest en placering på Sjælland, at vi 
ikke har spillet banen i de sidste 5 år, at der forefindes en restaurant og at golfklubben råder over mere end 6 
buggies, og sidst men ikke mindst at sværhedsgraden, som måles i Course Rating (CR) og Slope, ikke er for svær for 
vores medlemmer.  
Som eksempler på baner vi spiller med glæde kan bl.a. nævnes: Greve, Hedeland, Hørsholm og Dragør, som ligger meget på linje 
rent sværhedsmæssigt, hvorimod Ledreborg og Royal GC af mange betragtes som værende svære at få en ordentlig score på. 
 
Ved sidste match i Gilleleje blev spillerne opfordret til at følge et sæt dropperegler, som skal generere hurtigere spil på banerne. 
Disse dropperegler kan ses på vores hjemmeside. 
 
Bestyrelsen besluttede i efteråret, at vi som forsøg indfører den regel, at alle spillere i B-rækken spiller fra rød tee.  
Mange golfklubber er bevidste om at tjene penge. Vi bliver mødt med krav om, at vi skal spille en runde på max 4½ time. Det er 
tiden, der er den udslagsgivende faktor – og ikke handicappet. Sagt på godt dansk: Det kan vi godt klare, når vi tænker på, at hvis 
en 4-bold kan spare 2 minutter på hvert hul på en runde ved at efterleve de nye dropperegler og hjælpe hinanden med at lede 
efter mistede bolde og samle op, når man har brugt sine slag, så er der sparet 36 minutter totalt. Voila! 
 
Vi må ikke miste synet af og kontakten med bolden, der går foran os. Så de kommende spilletider kommer til at afspejle 
følgende: De hurtige lav-handicappere op foran og de omhyggelige bagerst i rækken af HVGolfere på en spilledag. 
 
Vi må indse og forstå, at vi ikke kan påregne at få GreenFee til nedsat pris og dernæst god fortæring efterfølgende, hvis vi 
beslaglægger en klubbane i mere end 5 timer – i fremtiden. 
 
Men – og det er vigtigt, at vi skal bevare glæden ved at mødes og spille golf sammen. 
 
Gør dig tanker om ovenstående og tag disse med til den forestående generalforsamling torsdag den 3. marts og allerbedst 
indsend dem til formanden på skrift via emailen bestyrelsen@hvgolf.dk. 
 
Med mange venlige hilsner og ønsket om et godt nytår Matchudvalget Lissi Marthin & Chris Falke Daimo 


