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NYHEDSBREV 2020-3 :                                                                                                                              REDAKTØREN                                                                                                                              

 

Så lakker den 20. sæson i Skovbo Golfklub mod enden, det bliver nok en som vi alle vil huske fremover, 

ikke så meget for det golf vi fik spillet, men for den verdensomspændende pandemi der slog alle former for 

planlagte arrangementer ud af kurs, og hver gang vi syntes at det lysnede lidt, så skete der igen noget der 

satte en stopper for vores elskede golfspil. 

Jeg tror vi alle er enige om at takke Linnea, Simona og Mads for den indsats de har ydet i år med at få alle 

regler overholdt og alligevel har kunnet servicere os med mad og drikke, en af de bedste baner på Sjælland 

(uha for nogle drilske greens i år !) og at vi alle fik info efterhånden som Mette og de andre kom med nye, 

skrappere regler. 

Nu må vi så hygge os med lidt vinterbanegolf de næste 3 måneder, takke Simona for at vi bliver serviceret i 

cafeen i vinterperioden og håbe på at der er kommet mere ro på situationen til den tid. 

PS: Har lige kikket i de gamle klubblade og så at forslaget til generalforsamlingen i 2004 var at kontingentet 

skulle stige til 4.400,- , sammenlignet med forslaget til kontingentet i 2021 er det vel beskedent at 

stigningen på 17 år er godt og vel 50 % ( og dengang fik vi desuden indskud fra nye medlemmer !). 

NB: Flere af indlæggene er skrevet før vi fik jule-nedlukningen med nye restriktioner. 

Og som I kan se har jeg sat ’’ansigter’’ på de fleste af indlæggene, om de så bliver ’’kønnere’’ 

af det må I selv afgøre       

Erik Kaaber   erik@sperling-kaaber.dk   /  40 50 19 05 

 

FORMANDEN:                                                                                                                               Richardt Sonnichsen 

 

Kære medlemmer 

Jeg synes, det har været en fornøjelse at spille i Skovbo i år. Der har næsten kun været ros til banen og 

træningsområdet. En del ville dog gerne have bedre bolde på driving range, hvorfor vi sammen med en af 

vores sponsorer har valgt at skifte alle boldene næste sæson. Vi køber dog stadig en lidt langsommere 

model, primært så der ikke flyver for mange over på par3 banen. 

Det er også en fornøjelse at være formand i klubben. Tak for de mange indspil og kommentarer I kommer 

med, det kan være helt overvældende       

Tak til alle, der har hjulpet os gennem et underligt år, der startede med at man lukkede golfbanen efter råd 

fra regeringen og DGU, men et år som nok på trods er endt med flere spillede runder end normalt. 

 

mailto:erik@sperling-kaaber.dk


2 
 

Økonomisk tror jeg, året er gået helt godt med flere medlemmer end de to foregående år, nye 

sponsoraktiviteter, forudbetaling af kontingent, tildeling af fondsmidler m.v. 

Vi har gjort antal medlemmer op pr. 1. december i år og sammenlignet det med sidste år. Vi er ca. 10 færre 

i 2020 end i 2019, hvilket må siges at være godt, specielt fordi vi har hørt rygter om, at der er mere end 10 

nye medlemmer på vej. 

 

Der er også mange udenfor Skovbo, der har fået øjnene op for klubbens kvaliteter, så de første 

forespørgsler fra klubber, der gerne vil spille banen næste år, er kommet, ligesom vi har fået forespørgsler 

fra andre klubber, der vil have Skovbo som venskabsklub. Blandt andre Bornholm, med hvem vi slår 

gensidig 100,-kr af greenfee fra 2021. 

Det lover godt for klubbens økonomi, at så mange vil spille vores bane. Vi tror så meget på banen, at vi har 

valgt at sætte greenfee op med 50,-kr for en runde. Prishoppet er også for at sikre nok tee tider til egne 

medlemmer. 

 

Flow er et område, hvor der har været episoder i år grundet langsomt spil og manglende gennemlukning på 

banen. Det er trist, når spillet ikke glider. For nylig mistede vi 2 medlemmer, der brugte dette som 

begrundelse for udmeldelsen. Selvfølgelig er det også et problem, hvis nogen tror, man altid kan drøne 

igennem som single eller to bold i stedet for at spille med i en firbold. 

 

Vi kæmper med for meget okker i vores drænvand, men heldigvis har klubben mange ”naturlige” greb, vi 

kan bruge for at nedsætte okkerindholdet i det vand, vi leder ud i Møllebækken, så fisk og vandlevende 

insekter kan få et godt habitat at leve i. Der er og vil blive taget en del prøver hen over vinteren for at se, 

hvad vi skal gøre så livet i Møllebækken ikke forstyrres. 

 

Selvom vejret i skrivende stund stadig er golfvenligt, har frosten bidt et par gange og vi spiller nu den 

vinterbane som Erik udtænkte for nogle år tilbage. Det giver også greenkeeperne mulighed for at prikle 

banen, så den også fremstår godt næste år.  

Denne vinter var der åbnet for at spille simulator golf både i Næstved og på Harekær, ligesom juniorerne 

har trænet indendørs i Harekærs anlæg, indtil Coronaen satte en stopper for det og nok forhindrer eliten i 

at træne indendørs i vinter.  

Simona er ved at forberede julens Take Away og har gjort klar til ”tag selv drikkevarer” i køleskabet, men 

husk nu at passe på hinanden, så I kan holde julen med familien. Bestyrelsen er grundet Coronaen gået 

tilbage til at afholde bestyrelsesmøderne på Teams, hvor vi sådan cirka, mens I læser dette nyhedsbrev er 

midt i af få de sidste brikker til næste års budgetudkast på plads. 

 

Bestyrelsen er gået i tænkeboks, for at finde ud af, hvorledes vi får det bedste ud af vinteren 2021/2022. 

Dette hænger fint sammen med at vi er midt i et strategiarbejde der skal lede klubben hen hvor vi får en 

endnu bedre klub med flere begejstringspunkter. Vi har bl.a. været igennem en øvelse, hvor vi har set på 

muligheder for klubben og der er fantastisk mange, så næste skridt er at begrænse os til nogen, som vi er 

sikre på vi kan gennemføre og som vi kan få resten af klubben med på, vi er stærkere, når vi løfter i flok. 

 

Til sidst en lille julegave til alle fuldtidsmedlemmer i Skovbo. I får alle frit spil på Rold Skov Golfklub i 2021. 

Deres medlemmer får en endnu større gave - nemlig frit spil hos os       Klubberne imellem har aftalt at se 
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tiden an og hvis ingen udnytter muligheden groft, er det en fin ordning. Roldskovs manager Casper har 

lovet at se på en god rabatordning for overnatning m.v., så vi kunne tage ophold ved banen og få spillet et 

par runder. De har 2 stk.  9-hullersløjfer, der fungerer på skift som for9 hver anden uge. 

Vi ses om ikke før så d. 24. marts til generalforsamlingen, hvor jeg håber, der er lige så gode kager som de 

foregående år       

 

 

 

God jul og godt nytår til jer alle 

 

VH Richardt  

 

GENERELT: 

 

HUSK NU, at i golf er vi selv dommere, så det er NO GO når man ’’lige løfter sin bold’’ for at se 

om det nu er ens bold og så lægger den sådan ’’lidt’’ bedre ned igen i roughen, eller er en af 

dem der glatter roughen  omkring bolden ned for at ’’se om det nu er deres bold’’  !   

PS: Var der nogen der glemte at markere bolden da man løftede den !    

                                              

SEKRETARIAT:                                                                                                                                        Linnea Pedersen 

 

Kontoret er lukket, men jeg arbejder hjemmefra hele uge 51.  

Telefon er stadig den samme 70.20.02.82 

 Mandag 10-17, Tirsdag – Torsdag 10-14, Fredag 10-13 

 Juleferie 21-12-20 / 03-01-21, begge dage incl.  Mails vil blive besvaret i ferien , dog med 

lidt leveringstid. 

 Åbningstider i 2021 , som det ser ud indtil videre : Januar -  Februar  som nu.  

Foråret meldes ud i starten af det nye år. 

 Venlig hilsen  

Linnea Pedersen, Klubsekretær 
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BANE & KLUBHUS:                                                                                                     Chefgreenkeeper Mads Kragh 

 

Dagene er blevet korte og julebelysningen er tændt i butikker og gågader i by og på land. Det betyder at 

golf sæsonen også er ved at klinge af og fra greenkeeper holdet vil vi sige tak for endnu en dejlig, men igen i 

år - en underlig sæson. 

Vi kom igen igennem sidste vinter uden svampeskader på greens, hvilket bestemt ikke er en naturlov og 

vores dræn holdt banen fri for direkte oversvømmelser. Det var ellers tæt på, da vi efter en rimelig tør 

januar fik den vådeste februar som nogensinde er målt. Vores dræn fungerer og drænpumperne kørte non 

stop, og midt i marts så det hele fornuftigt ud igen.  Det nye dræn vi lavede midt på tolvte fairway kom til at 

virke perfekt, efter vinterbanens spillere havde svømmet sig igennem 12. fairway, vinterbanens hul 7.  

Bedst som vi var klar til at starte op på en ny og frisk sæson, kom en Kineser til at spise en dårlig flagermus 

og verden lukkede ned, som ingen havde forstillet sig. Den forrige bestyrelse, som ønskede at blive afløst af 

nye friske kræfter, blev holdt til ilden af alverdens nye restriktioner og begrænsninger, samt træner, kontor 

og greenkeepere blev hjemsendt. Vi kom dog i gang igen, generalforsamling blev afholdt og verden 

forsøger stadig at genfinde sine ben. Vi lever med de begrænsninger som nu er og sætter vi vores lid til en 

snarlig vaccine kommer og beskytter os alle. Vi kan forsætte livet med en erfaring rigere og for nogle med 

et savn til dem vi har mistet. 

Vi havde et dejligt forår og sensommer med masser af sol og tørvejr, dog uheldigvis for de mange, som på 

grund af rejse restriktioner holdt ferie hjemme, var det ikke det bedste ferievejr midt på sommeren. Vores 

vandingsanlæg klarede de to tørre perioder og til forskel for mange andre baner, har vi så rigeligt med vand 

til rådighed for vanding anlægget. 

Kim Munk kom til os i februar måned fra Skjoldenæsholm som lukkede ned. Det er dejligt at arbejde 

sammen med Kim med hans solide erfaring, grundige arbejde og et dejligt roligt og lunt gemyt.  Mikkel blev 

udlært som greenkeeper Grundlovs dag, med en flot svende prøve med flotte karakterer. Mikkel fortsætter 

med sit gode humør og flotte arbejde her i Skovbo Golfklub. Bedst som vi glædede os til at blive fuldtallige 

igen i foråret gik Mortens knæ i stykker, samme dag som Mikkel blev udlært. Morten har fået et nyt knæ, 

men det trækker ud med at få knæet til at fungere stabilt og smertefrit, så efter 6 mdr. sygeperiode var vi 

grundet økonomi nød til at opsige Morten. Vi krydser finger for snarlig bedring og ønsker det bedste for 

Morten. Vi kørte sommeren igennem med en mand i under tal og det trak hårde veksler på Kim, Mikkel og 

jeg. Til sidst kom vi alligevel bagud, navnlig med maskinreparation og vedligeholdelse, kunne vi se det 

haltede. Så vi ansatte Peter i efteråret, som er en rigtig, dygtig mekanikker og gør det super godt i 

værkstedet. Peter har gennemgået de fleste klippe maskiner, skiftet utallige lejer og tætnet en del 

hydraulik på vores ikke helt nye maskinpark. Peter blev hjemsendt i december og januar for at begrænse 

lønomkostningerne. 

Med den nye bestyrelse har jeg lavet et oplæg til løbende udskiftning af de vitale maskiner samt golf- 

bilerne. Vi forsøger at se 5-7 år frem i krystalkuglen og vurderer hvilke maskiner som bør skiftes trods 

vedligeholdelse. Ønskerne til at have en velplejet og varieret golfbane i topform er mange og det kræver at 

maskinerne fungerer, samt at vi er et rimeligt antal greenkeepere til at passe banen. Frivillige hjælper med 

en del og tusind tak for det, men der er en god grund til at en greenkeeper uddannelse tager lige knap 4 år. 
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Selv om meget ser let ud, er der bare altid en masse hensyn til græsset man skal tage, tips og trick som med 

tiden kommer med erfaring og mange timer på maskinerne. 

Vi har fået en tung udfordring i forbindelse med vores drænvand. Dele af Skovbo Golfklub ligger lavt i 

terrænet, navnlig  på den del af banen som dækker hul 1 og 9, samt en del af træningsområderne og Par 3 

banen. Her samles drænvandet fra det øvrige opland i brønde og søer inden det bliver pumpet ud i 

Møllebækken. Møllebækken ligger i den østlige ende efter Par3-banen mod Ejby. Det er i dette udpumpede 

drænvand, at der er blevet målt forhøjede værdier af okker/jern indhold. Okker er naturligt forekommende 

jern i jorden, som typisk er i lavt liggende områder. Jernet udfælder sig som okker, når jorden bliver drænet 

og dermed iltet. Vi har en konstruktiv dialog med miljø-afdelingen i Køge Kommune, om forskellige 

løsninger som skal beregnes. Løsninger kan være øget iltning af drænvandet når det er i søerne. Det kunne 

være at lave en kraftig iltning i den ene sø, for at okkeren kan bundfælde sig i den næste sø, for evt. at lede 

vandet til overfladen af mosen til naturlig filtrering gennem mosen. Vi skal måske også arbejde med at 

”gemme” drænvandet inde i mosen, i knapt så våde perioder, for at udpumpe, når der virkeligt er flow i 

drænvandet. Derved bliver koncentrationen af jern måske mindre og forhåbentlig under grænseværdierne. 

Vi har heldigvis flere muligheder i den fælles interesse i ikke at forurene vores fælles natur og vandløb, men 

det er ikke bare lige, når vi også gerne vil have en golfbane med længst mulig sæson på sommergreens. 

Vi har forberedt greens og tee-steder til vinteren med passende gødning og for greens vedkommende, de 

inden for lovgivningen rammer, forebyggende svampe sprøjtninger. Vi har ligeledes prikket greens og tee- 

steder, så vi sikrer luftskiftet i jorden vinteren over og pt. er greens stort ses fri for svampeangreb. Det lover 

godt for næste sæson.  Vandingsanlægget er tømt for vand og spillet forgår nu på vinterbanen.  

Tak for i år og rigtig glædelig Jul og godt nytår. 

Bedste hilsner Mads   

 

 

 

 

Her er Mads, det er godt nok et 16 år gammelt billede jeg har fundet, men Mads ser stadig sådan ud       

 

Hos Simona - SKOVBO GOLFCAFE :                                                                                                                 Simona 

  

Hej alle sammen 

Jeg vil først start med at sige TUSIND TAK til alle der har støttet mig i denne CORONA TID. Det har været en 

hård sæson for mig med spisninger aflyst, Take Away med mad og øl, mundbind og sprit. 

Men det har stadig været et godt år, jeg har fået mange nye venner og har været glad for at lære jer alle at 

kende, jeg har prøvet og jeg vil prøve hårdere næste sæson med alt hvad jeg kan for at gøre jer tilfredse. 
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Jeg har ændret lidt cafeen med ny bord og ny stole, så I kan nyde en god mad med venner og familie. 

Næste sæson har jeg tænkt fredag aften at lave tre-retters menu med drikkevarer inklusiv, så I kan spise 

sammen med kone, kæreste og venner, måske efter en runde golf (lidt musik også måske). Ny menu, ny 

priser, ny medarbejder, men mig slipper I ikke for. 

Jeg vil sige tak til bestyrelsen, gammel som ny, syntes vi har et super samarbejde, mange nye ideer, sikker 

på vi alle prøver at gøre noget godt for klubben. En stor tak til alle klubber i klubben, de har alle hjulpet mig 

meget i mit første år i klubben og håber på vores gode samarbejde vil fortsætte. Og sidst men ikke mindst 

en stor tak til Linnea for hendes store hjælp med stort og små        

Til sidst vil jeg ønske jer alle god jul og godt nytår!!! Ses i 2021!!! 

HUSK: Sidste bestillingsfrist er d. 28/12 kl. 12:00 for 

nytårsmenu  

 

 

Simona & helstegt pattegris til turnering, super lækkert !! 

 

 

 GÆSTE- OG BANESERVICE:                                                                                                                     Jan Svendsen 

 

Hej alle 

Nu er sæsonen ved at gå på held, vores dejlige bane overgår til vinterbane fra mandag d 14 december, vi 

afslutter derfor baneservice for 2020, jeg vil rigtig gerne takke alle for deres store indsats, der har været 

med til at køre baneservice her i 2020      . Håber i alle stiller op igen i 2021      . 

Vi kunne stadig godt bruge flere hænder til at stå for baneservice i weekender og helligdage, helst to hver 

gang, en, der er i klubhuset, der hjælper greenfeespillere samt en, der står ved starterhuset og samtidig 

kører en tur rundt på banen. Det kunne være rigtig godt hvis vi i 2021 kunne få nogle til at køre i løbet af 

ugen efter kl 17 om eftermiddagen, bare tage en buggy, og køre rundt og kontrollere at alle nu også har 

husket at betale -      og så kunne man måske også tage lidt drikkevarer med fra Simona. 

Hvis der er spørgsmål eller interesse for at deltage, kan man henvende sig til 

undertegnede på telefon  +45 42461813  eller på mail  

Svendsen.sdn@email.dk 

 

 Med venlig hilsen  

Jan Svendsen 

mailto:Svendsen.sdn@email.dk
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FRIVILLIGKORPS - DreamTeam :                                                                                                     Flemming Lehnert 

 

Lidt fra DreamTeam 

DreamTeamet er gået på vinterpause. Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for en 

fremragende i indsats i 2020. Der er blevet topdresset teesteder, revet bunkers, løftet markeringer rundt 

om strafområder, vasket buggies, tømt skraldespande,  gjort rent rundt om klubhuset og på 

udslagsstederne på rangen,  samlet bolde på rangen, lavet reparationer i klubhuset, samt mange andre 

småting. Der har nogle gange været over 10 personer hver onsdag. Det er så flot.  Her i vinterperioden 

kommer der måske en lille opgave, da vi skal have lavet nogen nye vejvisningsskilte til banen. Men mere 

om dette senere. 

Der skal også lyde en tak til vores byggehold, som efter at have opsat vores starterhus også har malet dette. 

Vi skulle have holdt en julefrokost her i december for de penge der er kommet ind ved at sælge de dåser 

indsamlet i skraldespandene, men pga. den onde Corona har vi valgt at udsætte frokosten til opstarten i 

foråret. Jeg vil gerne ønske alle i teamet en rigtig god jul samt et godt nytår med håbet om I alle vil deltage 

næste år også.                           

Hvis nogen kunne tænke sig at deltage i dette fantastiske og hyggelige team så 

kontakt mig enten på          tlf. 29 42 82 03 eller på mail f.lehnert@outlook.dk 

Flemming Lehnert  

 

  

  SPORTSUDVALG:                                                                                                                            Christian Andersen 

 

 Sportsudvalget 2020. 

Efter 2020 sæsonen er det på sin plads at gøre status ovenpå den for alle turbulente sæson der på grund af 

forskellige restriktioner fra myndighedernes side, den har været forvirrende og frustrerende som har 

afspejlet sig i de ”stærkt” reducerede turneringer der har være afviklet i forskelligt regi, samt i det sociale 

med klubbens egne spillere men også de mange gæster fra andre klubber der har besøgt Skovbo Golfklub 

og spillet turneringer. 

I dette sidste referat fra sportsudvalget i 2020 vil vi sige tak for godt samarbejde til Jan Lemming Sørensen, 

der stopper som formand for turneringsudvalget, samt en stor tak til Mark Andersen  der stopper som 

udvalgsformand for divisionsudvalget. Tak til begge for deres indsats i de respektive udvalg samt godt og 

behageligt samarbejde. PS: Sidste nyt – Jan Lemming Sørensen har besluttet at fortsætte i 2021 

Bestyrelsen og sportsudvalget er i skrivende stund i gang med at finde afløsere til disse poster. Der skal 

også lyde en tak for indsatsen til begynder udvalget v. Per Dreibøl – regionsgolfen v. Marinus Nørgaard – 

ungdomsudvalget v. John Jacobsen, der er kommet en repræsentant fra bestyrelsen i udvalget efter 

generalforsamlingen, velkommen til Michael Rasmussen. 

mailto:f.lehnert@outlook.dk
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Sportsudvalget siger tak for 2020 – Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt 

lykkebringende sports år 2021 

                                                                                                                     Christian Andersen                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                         

BEGYNDERUDVALG:                                                                                                                               Per Dreibøl 

 

HO HO HO                                                     Begynderklubben ønsker alle nybegyndere i golfens 

spil inkl. alle hjælpere og andet godtfolk en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår. Vi håber Coronaen snart 

bliver besejret, så vi kan planlægge den nye sæson på 

sædvanlig vis. Den skal dog ikke tage juleglæden fra os. 

Vi har heldigvis haft en god sæson 2020 - på trods af 

Corona restriktioner. Og vi glæder os meget til 

opstarten – om vejret og banen er klar så sidst i marts 

2021. På snarligt gensyn og pas på jer selv.  

 

HANDICAPUDVALG:                                                                                                                                      Jens Bojsen 

 

Lidt input fra Regel- Etikette- og Handicapudvalget. 

På grund af Corona restriktionerne har vi ikke har kunnet holde informationsaftner om det nye 

handicapsystem, som træder i kraft efter nytår. Vi er derfor nødt til at henvise til det materiale som DGU 

har gjort til gængeligt on-line. 

Dansk Golf Union har netop offentliggjort en online udgave af Handicapsystemet. 

Her kan man finde alle definitioner, regler og forklaringer samt en sektion med spørgsmål og svar på de 

oftest stillede spørgsmål. Denne sektion vil løbende blive udbygget, så kig på dette link  

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet?v=2021&l=da 

for at finde svar på de mest almindelige spørgsmål. I er selvfølgelig også velkommen til at stille spørgsmål 

via det Forum der findes på Skovbos hjemmeside. 

I den første weekend i det nye år vil vi alle få beregnet vores nye handicap, så derfor til 

sidst en bøn til de markører, der har scorekort til godkendelse. Få dem nu godkendt inden 

nytår, så scorerne kan blive medregnet i de nye handicap. 

Jens H Bojsen 

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet?v=2021&l=da
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Misforståelser: 

 

 Nej, du må ikke før bunkerslag tage prøvesving hvor du rører sandet, og du må heller ikke 

berøre sandet foran eller bagved bolden (grounde) eller røre sandet i tilbagesvinget når du 

skal slå fra bunkeren. 

Men du må godt grounde køllen før slaget, tage prøvesving og røre græsset  i tilbagesvinget når du slår 

fra et strafområde (røde og gule pæle).   

              

REGIONSGOLF:                                                                                                                                   Marinus Nørgaard 

 

 

HUSK: Tilmelding til Regionsgolf 2021 er åben frem til 10. januar på Golfbox 

 

TURNERINGSUDVALG:                                                                                                             Jan Lemming Sørensen 

 
Ser frem mod lysere tider i 2021 
 
I skrivende stund har Corona epidemien rigtig godt fat i samfundet. Til alt held, så må vi stadig godt tage en 
runde golf, men decideret turneringsmatcher er pt. ikke gennemførlige. Men lad os satse på når vi nærmer 
os foråret, så er situationen helt anderledes positivt.  
 
Et stort ønske er, at der styr på epidemien, hvortil sund fornuft, som holde afstand, spritte hænder, i det 
hele taget følge retningslinjerne fra myndighederne. Men også en kommende vaccine skal hjælpe os til at 
få en normal dagligdag igen. 
Corona satte selvklart sit præg på vores matcher. Nogle blev aflyst i de værste epidemiperioder, mens 
andre blev gennemført til langt de flestes tilfredshed.  
Planlagte matcher for 2021 kan ses i golfbox.dk og hvis alt går vel, så afholder vi Golfexpertens 
åbningsmatch søndag d. 11. april. Sæt gerne de planlagte matcher ind i jeres kalender med håb om, at rigtig 
mange af jer vil spille med i 2021. 
 
Tak til greenkeeperne, Skovbo DreamTeam, cafeen Hos Simona, administrationen, i det tage til alle der 

giver en hjælpende hånd med til at få vores klub til at fungere godt       
Udvalget ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår 
 
Ses out there 
Turneringsudvalget                                                                                                                                
 
                                                                                            
 
                                                                                            Jan Lemming Sørensens bag 
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LIDT NOSTALGI FRA ’’GAMLE DAGE’’:                                                                                                      Redaktøren 

 

Unge talenter slog de første bolde på åbningsdagen for Skovbo Golfklub i 2001

 

DIV. SPONSOR-INFO:                                                                                                                                  Redaktøren 

 

Skovbo Golfklub siger også igen i år tak til TLP-GOLF for de mange bolde og gavekort de har sponseret til 

sponsorudvalg og klubber-i-klubben. 

Støt fortsat ungdommen i SGK med et OK Benzin & vaskekort,  og nu giver også mobil-telefoni 

              ekstra pr. liter der købes, se mere på: 

https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/til-klubberne/usaedvanlige-tider-kraever-usaedvanligt-gode-

nyheder?deliveryName=DM2001 

Husk at angive Skovbo Golfklub som modtager af bidraget. Der ligger materiale på skranken i gangen med 

mere info. 

Kop & Kande i Borup beklager at de pga. coronaen ikke har haft det sædvanlige juletilbud til SGK’s 

medlemmer, og hvor der den dag plejer at kommer rigtig mange medlemmer i butikken, men husk, de yder 
stadig 10% på ikke nedsatte varer til alle i klubben ved fremvisning af DGU-kort. 

 

HOLE-in-ONE: 

 

 

 

Er I så dygtige/heldige       at I opnår at få Hole-in-One på et af vores par3-huller på 

stor bane, så tag et billede og send det til mig + navn, hulnr.  og tidspunkt, så 

kommer I med her og måske også i Golfavisen eller Golfbladet som  da Kenneth 

gjorde det på hul 17 d. 18. oktober, tillykke Kenneth. 

https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/til-klubberne/usaedvanlige-tider-kraever-usaedvanligt-gode-nyheder?deliveryName=DM2001
https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/til-klubberne/usaedvanlige-tider-kraever-usaedvanligt-gode-nyheder?deliveryName=DM2001
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KLUBBER-I-KLUBBEN: 

 

PARMATCHKLUBBEN: 

Lidt info fra de sidste 2 runder i Parmatchen , i september spillede 22 deltagere “skilsmisse - match” i 18 
grader, stille vejr og sol det meste af runden . I oktober spillede 20 personer “Bedemann`s golf” og i tørvejr,  
begge gange med efterfølgende dejlig mad og social hygge hos Simona i caféen .  
 
Claus og jeg takker for den store opbakning vi har haft i denne sæson, det har været dejlige søndage med 
højt humør. Vi håber at se jer til næste år, og nye skal være hjertelig velkommen.  

 
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår, tak for året der går på held , 
pas godt på jer selv til vi ses igen. 
Julehilsner fra os til jer 
 
Claus og Hanne  

 
DAMEKLUBBEN: 

Sæsonens sidste spisematch i dameklubben blev afholdt i oktober og 39 

damer var mødt op.  Dameklubben lavede i september måned en 

tilfredshedsundersøgelse og i denne var der efterlyst arrangementer af 

forskellig art til disse matcher. Jens Bojsen havde selv forespurgt om 

han måtte komme og fortælle lidt om de nye handicapregler der træder 

i kraft i det 2021 og vi greb forslaget og sagde ja, husk at Jens altid kan 

kontaktes ved spørgsmål om regler. 

Som mange andre arrangementer i Danmark, måtte dameklubben udskyde vores årsmøde og julefrokost i 

november. Alle håber vist snart at den dumme virus forsvinder så vi igen kan samles i hyggelige rammer. 

Til sidst vil dameklubben ønske jer alle en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår. 

Vi håber vi ses i det nye år. Vi har masser af plads til ny medlemmer. 

 

Marianne Hernov 

                                                             

SENIORKLUBBEN: 

Det blev desværre ikke den sæson vi i Seniorklubben havde drømt om, det fik coronaen sat en brat stopper 

for. Vi fik lov til at tage til  venskabsmatchen mod Trelleborg, men matchen hjemme mod Næstved måtte vi 

opgive tillige med spisematcher og generalforsamlinger, men Simona gjorde sit til at vi hen ad vejen fik 

mulighed for lidt samvær i cafe og på terrassen. Vores 1-dagstur til Fredensborg Golfklub den 21.09, fik vi 

dog afviklet med 42 deltagere. 
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Ryder Cup 2020-holdet fik sin debut i efteråret med 

matchen mod Næstveds seniorer på deres bane, 

men, det var en af de dage hvor himmel og hav stod 

ud i et så matchen blev afkortet til en runde om 

formiddagen og afslutning med frokost. Resultatet 

skriver vi ikke om, men vi får helt sikkert revanche i 

2021 når næste Ryder Cup foregår hos os. 

                           

 

                                                                                                                          

                                                                                                               2004   6 x 70-års fødselsdage i seniorklubben 

 

Årsmøde/matchen den 29.10  blev aflyst, så bestyrelsen 

sidder foreløbig på forventet efterbevilling       og 

Julespisematchen blev også aflyst, men vi fik udleveret de 

fleste præmier i slutningen af november. Sommerturen til 

Tyringe Kurhotell er foreløbig udsat til maj 2021, så må vi 

se hvordan situationen er i DK og i Sverige til den tid. 

Seniorklubben har et par gode sponsorer der støtter vores 

medlemmer. Stor tak til dem fra Seniorklubben. PS: TLP 

Golf får gode tilbud i Januar/februar. 

TLP Golf har i år, udover en hel del golfbolde, foræret os en del gavekort som vi har trukket lod om her slut 

på året, vinderne af kr. 250,- blev Bent Lassen ,Lis Norma Olsen og Inge Jørgensen, og det store gavekort på 

kr. 1.000,- gik til Poul Erik Thomasen.  

Hilmar Thomsen har fortsat den årelange tradition med at udlodde et fæld selv-juletræ, og det gik i år, 

efter flere lodtrækninger da flere ikke ønskede træet, til Jenny Seibæk.  

Jeg sad og kikkede efter materiale i de gamle klubblade, og ja, der er sket meget i seniorklubben igennem 

årene. Et af de første år var der 50 i vores klub, men allerede et par år efter var der 79, der spillede 30 

matcher og hvor 50 fik præmier, sådan skriver Hans Thorkildsen der var matchleder dengang og tilføjer en 

tak til Helge for dennes store arbejde som ’’kyssepige’’ ved præmieoverrækkelserne, og fortsætter : Han 

nyder det og har fra budgettet fået bevilget penge til en ny læbestift !’’ Måske var det derfor der var en 

pæn medlemsstigning de år ! Jeg kan ikke selv huske Hans da jeg først kom i seniorklubben i 2008, men jeg 

kan huske at i Parmatchklubben havde Mogens Jørgensen samme opgave som Helge       

Glædelig jul & godt nytår til alle Skovbo Golfklubs medlemmer og personale. 

På Bestyrelsens vegne Erik K. 
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Husk at støtte vores Sponsorer, de støtter os                                                                                    Sponsorudvalget 

   

Kære sponsorer, nye som gamle, tak for al jeres 

støtte til Skovbo Golfklub i sæson 2020 

 

Brdr. K. Hansen A/S 

Brunsgaard A/S 

Bedemand                                

Søren Schwartzkopf 

CamTek 

Christonek 

Dansk Sikkerhedsmakulering 

 

Dansk Hvidevareservice 

 

ES Elektrikeren 

 

EuroSpar Borup 

Firetrace 

 

FirmaGavevalg 

 

Hanne Skou Pharmacy Consulting 

 

Henso Consult 

 

 

Hotel Niels Juel 

 

Interplan 

 

Inge Bomark Holding Aps 

 

Jens Folmer Olsen 

Jyske Bank 

Kop & Kande Borup 

Lej en Minigraver 

MaxxCAM Solutions Aps 

MR Polering 

Mølbak VVS 

Partner Polering 

Sønderup Revisorer 

TLP Golf  

Ugeavisen KØGE 

Vesterbro Kontorforsyning 

 
 

 

THAT’S ALL FOLKS                                                                          Næste udgave forventes primo april 

 

http://skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=302973
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=242690
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=236266
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=236236
http://skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=236022
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=260731
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=299584
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=302161
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=286078
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=236256
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=213168
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=236018
http://skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=302420
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=301083
http://skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=249602
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=268275
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=263430
http://www.skovbogolfklub.dk/pages/webside.asp?articleGuid=236249

