
1 
 

 

NYHEDSBREV 2021-1:                                                                                                                              REDAKTØREN                                                                                                                              

 

Vores 20-års fødselsdag er vel overstået og vi har heldigvis fået en del omtale på golf.dk, div. golfblade og i 

de lokale medier, så vi håber det kan være med til at trække nye medlemmer til Skovbo Golfklub til gavn for 

os alle sammen. 

Greenfee- & fritspil-aftaler med andre klubber kræver stor omtanke, det er ikke ’’bare lige! ’’ 

Mange ønsker at vi får greenfee-aftaler med andre/flere klubber end vi har nu, men husk, sådanne aftaler 

er gensidige, og det må ikke ende med det som f.eks. aftalen med Sorø har indebåret. 

I 2020 havde deres medlemmer 1458 runder på Skovbos bane, de var fordelt på 395 medlemmer, 24 af 

Soranerne gik mellem 10 og 20 runder hos os og toppen var 2 damer der gik henholdsvis 34 og 36 runder! 

Vi skal jo ikke være deres 2. hjemmebane! 

Vi havde tidligere lidt af det samme problem med spillere fra Ishøj, hvor flere af deres spillerne desuden så 

stort på regler og opførsel når de spillede hos os      

Omvendt skal vi også se på de klubber hvis medlemmer går rigtig mange runder hos os, I vil nok forbavses 

over hvor mange greenfee-gæster der kommer flere af klubberne. Det vil give pæne indtægtstab for 

klubben hvis vi tog nogle af disse attraktive klubber som nye partnere. 

Aftaler hvor der betales et beløb til Skovbo for at være med i en aftale med andre klubber har tidligere 

været prøvet, og det var en dårlig forretning for Skovbo hvor få af vore meldte sig. 

Sponsorudvalget arbejder pt. på løsninger gældende fra 2022. 

Vi skal passe på vores bane, til glæde for os selv og vore mange greenfee-gæster der roser vores anlæg, 

og HUSK, skal I spille en runde, så skal der både registreres OG bekræftes tid !! på Golfbox , der kommer 

mere kontrol på om det gøres ! 

Og så skal vi ellers spille golf og nyde samværet hos Simona med de lempelser der nu er kommet fra  

Fru Mette & co, og sige stor tak til Mads & klubben for at tager et socialt ansvar som I kan læse under Mads 

beretning. 

Jeg vil også her sige tusind tak for bestyrelsens valg af mig som årets medlem 

2021 i Skovbo Golfklub, det er med stor glæde jeg modtager valget, især når 

jeg ved hvor mange andre frivillige der gør et kæmpe arbejde for klubben. 

 

 

Fortsat go’ sommer       

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

 

mailto:erik@sperling-kaaber.dk
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FORMANDEN:                                                                                                                               Richardt Sonnichsen 

 

Kære medlemmer  

Det var rart at komme godt igennem den første bestyrelsesperiode afsluttet med en af Christian godt 

dirigeret generalforsamling. Nu glæder vi os i bestyrelsen til at bruge den erhvervede erfaring i den 

kommende periode. 

Bestyrelsen har konstitueret sig selv tirsdag d. 15. juni, hvor Steen blev næstformand og resten beholder 

deres gamle poster og noget ekstra af alt det Flemming har arbejdet med. 

 

 

Klubben har i starten af året gjort mange vellykkede tiltag for at få flere medlemmer, men nu gælder det 

om at overbevise de nye om, at de skal fortsætte næste år. Det er næsten som at handle i Fakta – vi vil så 

gerne havde de bliver lidt længere       Vi har derfor besluttet, at vi ikke søsætter flere initiativer på den 

front, før vi i starten af august har konkluderet på Facebook kampagnen, golfens dag, jubilæumstilbud og 

arrangementet for de kronisk syge. En ting, som vores medlemmer to år i træk har gjort mig opmærksom 

på, er at oprette rene kvindehold (som de bl.a. gør på Harekær) og som Facebook kampagnen også viser vil 

være en god ide. Det vil vi tage med i planlægningen. 

Der vil komme mere fokus på Par3 banen med bl.a. turnering for både begyndere og øvede. Første gang til 

jubilæumsturneringen, hvor der blandt alle deltagere blev trukket lod om et rejsegavekort på 5000,-kr, som 

helt tilfældigt blev vundet af Pernille, der spillede på par3 banen. Formanden kørte rundt og servicerede 

spillerne på hele anlægget. Ligesom der var en fantastisk ølsmagning til venstre for green på hul 18. 
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Jeg tror, de fleste håber på flere turneringer og arrangementer i cafeen, husk alle er velkomne til de fleste 

turneringer. Der bliver som noget nyt spillet op til dans tre gange i cafeen. Jeg har bestilt pladser til den 

første, som er d. 30. juli, hvor man også kan nå en 9-hullers turnering og en vinsmagning inden maden. Der 

kommer snart et program for arrangementer i cafeen, nu der er åbnet op for dette efter coronaen. 

Vores største skat, nemlig banen står stadig OK, så vi skal huske at hjælpe greenkeeperne så meget vi kan 

ved bl.a. at rense sko, når vi har spillet andre baner, rette nedslagsmærker op, lægge tørv på plads, ikke 

køre for tæt på greens og bruge skraldespandene m.m. 

Vores ny hjælpere, nemlig fårene, er kommet godt i gang med arbejdet og Arne Bech styrer alle os 

fårepassere på fin vis. Der er altid plads til en til, der vil sørge for vand og omsorg til dyrene. Der kommer 

snart et nyt hold får nede til højre for green på hul 8, så de kan holde brændenælderne lidt nede. 

Der er også ledige pladser på DreamTeamet og baneservice, som jo er to gode muligheder for at lære andre 

golfspillere at kende. Efter at have fulgt det dejlige anlæg på Skjoldenæsholms triste skæbne, føler jeg det 

vigtigt, at vi alle gør en indsats, så vores 72 hektar ikke også ender som landbrugsjord. 

En af de ting, man kan gøre for klubben, er at indbetale kontingent i god tid og gerne for flere år frem i 

tiden. Derved sparer vi renter.  

Vi arbejder på at finde forskellige løsninger omkring vores obligationsgæld og er ved at nedsætte et 

obligationslaug, som efter sommerferien skal arbejde med at finde ud af, hvad vi gør for at nedbringe ”det 

ansvarlige indskud” som banken vist kalder det. Der har i mange år ikke har været nogen egentlig 

tilbagebetaling ud over til dem, der har omsat obligationerne til kontingent for nye medlemmer, greenfee 

billetter, betaling for buggy eller har forladt os. Har du gode ideer ud over dem, der 

allerede anvendes for at give en del af værdien tilbage til obligationsejerne, må du meget 

gerne chippe ind i puljen, ligesom du også er velkommen til at deltage i lauget, der lige 

p.t består af Per Dreibøl og undertegnede. Lige nu prøver bestyrelsen at tale med revisor 

og Skat omkring et evt. fradrag, hvis man som obligationsejer eftergiver gælden. Det er 

prøvet tidligere uden held, så tag ikke dette med i overvejelserne endnu. 

Vi arbejder også på forskellige modeller for at skaffe flere starttider. Nu COVID 19 er på 

retur, vil det være godt selv at booke 4 bolde – selvfølgelig med respekt til medspillerne, 

så hold behørig afstand. Klubben vil i perioder måske gå ind og lægge bolde sammen i 

specielt weekenderne. 

Go’ sommer til jer alle 

Ricardt 

GENERELT: 

 

HUSK NU, selv om roughen er slået så er det stadig en go’ ide’ at slå en provisorisk bold med 

hvis der er risiko for at 1. bold er endt i roughen. Det sparer tid, og kommentarer fra bolden 

der venter bagved !    
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SEKRETARIAT:                                                                                                                                        Linnea Pedersen 

 

Jeg holder ferie i perioden 28. juni til 16. juli 

Vores kasserer Finn Nøhr vil passe kontoret i den periode. 

  

  

Venlig hilsen  

Linnea Pedersen, Klubsekretær 

 

BANE & KLUBHUS:                                                                                                     Chefgreenkeeper Mads Kragh 

 

Kære Skovbo Golfklubs medlemmer. 

I denne skønne midsommertid, hvor dagene er 

lange og studenterne er sprunget ud, er det højtid 

for at få spillet noget golf. Banen står godt efter 

forholdene, men vi er dog for tiden udfordret af et 

vandings-anlæg som kræver lidt for meget 

opmærksomhed. En del af pumpe styringen er 

gået i stykker og det betyder at vi kun har 

halvdelen af pumpe kapaciteten til rådighed. Det 

betyder at vi kun lige akkurat kan følge med på 

greens, tee-steder, og fairway vanding er desværre 

udelukket pt. Reservedelene er bestilt, men ting 

tager tid.  

I har formentlig set en del nye ansigter, som hjælper på banen og omkring klubhuset. Vi forsøger at være 

en åben og social ansvarlig klub og det gør, at vi har åbnet for at tage forskellige mennesker ind, som skal i 

praktik eller forskellige former for arbejdsprøvning. Vi har indtil nu haft 5 inde, som har hjulpet med de 

opgaver, som vi i fælles skab finder frem til de kan klare. Man skal lige bruge lidt tid i den pædagogiske og 

vejledende rolle, men de har alle bidraget positivt til klubben og udført opgaver, som 

vi ellers skulle have gjort. Så hvis I møder en ”greenkeeper” som ser ud som han/hun 

er faret vild og ”går i vejen” for spillet, så vær en smule overbærende. Det er næsten 

den sværeste opgave, at forklare hvordan spillet glider rundt på banen, hvor bolden 

kan komme fra, samt etiketten som ”greenkeeper” ☺. 

Med ønske om en dejlig sommer. 

Bedste hilsner Mads   
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Hos Simona - SKOVBO GOLFCAFE:                                                                                                                 Simona 

  

Hej alle sammen 

Så er vi endelig sluppet af med de restriktioner der har drillet os i næsten 1½ år og jeg kan igen servicere jer 

med dejlig mad, kolde øl og et godt humør efter en runde golf      . 

Jeg vil sige tak til alle der har været med til at holde ’’hos Simona’’ i gang i den periode. 

Som noget nyt vil der i løber af sæsonen blive afholdt nogle fredags-arrangementer med vinsmagning, 

spisning, musik og sang, det sker med deltagelse af Seniorklubbens husorkester med Christian Andersen i 

spidsen, men det hører I nærmere om senere. 

 

 

 

 

 

Simona & helstegt pattegris, super lækkert !! 

 

 

 GÆSTE- OG BANESERVICE:                                                                                                                     Jan Svendsen 

 

Hej alle 

Vi kan stadig godt bruge flere hænder til at stå for baneservice, i weekender og på 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 også være rigtig godt hvis vi 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 bekræfte tid og 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 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 

 

DreamTeamet fortsætter sit arbejde med at ordne teesteder, rive bunkers, 

løfte markeringer rundt om strafområder, vaske buggies, tømme 

skraldespande, gøre rent rundt om klubhuset, samle bolde på driving range og 

meget andet, det er et flot arbejde de frivillige udfører så greenkeeperne kan 

tage sig af det der er det vigtigste, vores bane      . 

Fårefolden er kommet tilbage, det er Arne Bech Jensen, Jan Svendsen og 

undertegnede der flytter fårefolden. 

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 

 

PS: En vigtig opgave hvert år er også at sørge for heksen til Sct. Hans-bålet, det 

er Lis Lehnert der på 5. år har stået for denne vigtige opgave       

                          

 

 

Flemming Lehnert – årets Skovbo Golfklub-medlem 2020 

 

  

  SPORTSUDVALG:                                                                                                                            Christian Andersen 

 

Sportsudvalget 2021. 

Sportsudvalget har grundet restriktioner fra sundhedsmyndighederne, ikke haft muligheder 

for at kunne samles, men 16 maj fik udvalget mulighed for at mødes for første gang i 2021. 

Udvalget består af en formand (Christian Andersen) der er udpeget af bestyrelsen, samt 

formænd fra Turneringsudvalget – Divisionsudvalget (Elite) – regionsudvalget – begynder 

udvalget – ungdomsudvalget – & en rep. fra bestyrelsen. 

Klubbens bestyrelse har ved sæsonens start bevilget midler til udvalgene således de gennem 

udvalgene har oversigt over hvilke økonomiske rammer der er gældende for sæsonen 

sportsligt, samt skal udvalgene ved sæsonstart fremlægge budget, der skal gælde for en 

kommende sæson. I november md. skal udvalgene fremlægge de enkeltes udvalgs budget, fra 

sæsonen således bestyrelsen i Skovbo Golfklub kan se de økonomiske rammer er overholdt. 

mailto:f.lehnert@outlook.dk
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Således er sportsudvalget eneste udvalg der går på tværs af de rammer der er udstukket af 

bestyrelsen for de enkelte aktiviteter, det være sig det økonomiske og sportslige på en sæson. 

Formålet med Sportsudvalget er bl.a. at få etableret et samarbejde og samspil mellem 

Juniorer, eliten og den brede medlemsskare, som ønsker at spille turneringer på deres niveau 

mod andre klubber. 

Udvalget skal sikre, at Skovbos Golfklubs medlemmer gennem 

klubbens udvalgsformænd løbende holdes orienteret om 

resultater og aktiviteter af betydning for de enkelte udvalgs 

område. Synlighed omkring udvalget søges skabt gennem 

klubbens aktiviteter. 

 Christian Andersen – sportsudvalget 2021 

                                                                                                                    

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                      

 

HANDICAPUDVALG:                                                                                                                                      Jens Bojsen 

 

       Fårefold        
 

Fårefolden, der for nærværende befinder sig ved hul 18, er at betragte som et unormalt baneforhold, og 

indhegningen som en ikke flytbar forhindring. Begge dele er dækket af regel 16, og der kan tages lempelse 

uden straf, ved at droppe inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke nærmere 

hullet.  

Bemærk at hvis din bold ikke kan findes i fårefolden, skal nærmeste punkt for fuld lempelse, findes ud fra 

det sted hvor bolden skønnes at have krydset fårefoldens indhegning. 

 

 

 

Jens H Bojsen 
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Misforståelser: 

 

 OBS: Husk det er ikke alle klubber der bruger lokalreglen med drop på fairway hvis bolden er 

gået out of bounds eller ikke kan findes, og den må ikke bruges i f.eks. Regionsgolf .  

              

REGIONSGOLF:                                                                                                                                   Marinus Nørgaard 

 

Så er puljespillet afsluttet for i år og det er gået godt for de hold som vi har haft med i turneringen, 

der var tilmeldt 11 hold og deraf lå 6 hold med mulighed for at blive puljevindere før den sidste 

spillerunde, men desværre glippede det for 2 af dem, men senior A-holdet, senior C-holdet,  

veteran A-holdet og veteran B-holdet er alle blevet puljevinder og skal derfor ud at spille slutspil 

på neutral bane i august måned, så de ønskes alle held og lykke med matcherne. 

Tak for indsatsen til alle som har stillet op til turneringen. 

Marinus Nørgaard 

 

Ungdommen:                                                                                                                                           John Jacobsen 

 

Ungdommen er kommet godt i gang med træning og turneringer. Træningen startede op lige efter Påske og 

er planlagt som de andre år. Om mandagen bliver short game banen lavet og alle der har lyst, kan komme 

forbi og benytte Short Game-banen. Det eneste der kræves, er det specielle scorekort der ligger ved de 

alm. scorekort samt en makker til at underskrive kortet. Tirsdag er der aldersrelateret træning med tre 

hold. De yngste drenge starter kl. 17 og derefter træner alle pigerne kl. 18 og derefter de ældste drenge kl. 

19. Torsdagstræningen starter med træning på driving range eller puttegreens i den første time og derefter 

bliver de sendt ud på storbane i hold og spiller de første 9 huller. Om lørdagen træner vores puslinge 

mellem 10 og 12. Vi har set en fin tilgang af nye puslinge men vi kan stadig blive flere.    

Turneringerne er kommet godt i gang. Vores puslinge og junior deltager i flere forskellige turneringer, 

såsom Femkløverturnering, Makker Cup, D-Tour, Girls Only og diverse rangliste turneringer. Vores ældste 

junior spiller også med på klubbens elitehold både i herre- og damerækken.   

Igen i år deltager vi i KØGE SOMMERSJOV, som er et projekt Køge kommune har lavet for alle børn i 

kommunen. Det giver mulighed for, at børnene i deres sommerferie kan komme og deltage i forskellige 

aktiviteter som de ellers ikke har mulighed for i hverdagen.  

John Jacobsen 

PS: På FaceBook kan I følge Skovbo Juniorgolf 

 

https://www.facebook.com/skovbo.juniorgolf/
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TURNERINGSUDVALG:                                                                                                             Jan Lemming Sørensen 

 
 
Halvvejs igennem sæsonen 
 
Vi startede med at udsætte vores Golfexpertens Åbningsmatch, som var planlagt til at blive afviklet søndag 
d. 11. april. Lørdagen afviklede Herreklubben en match på en dejlig forårsdag, men skal love at vejret 
skiftede på ganske få timer. Søndagens sne og hård blæst var bestemt ikke til golf, godt at vi aften før 
besluttede ikke at afvikle matchen. Søndag d. 2. maj blev matchen gennemført med 96 deltagere. 
 
 

Efterfølgende har via afholdt NordicGolfers.dk 
Invitations- og Generationsmatchen og Holte 
Vinlager match. Inden sommerferien afholdes 
også Green2Green Skt. Hans matchen og 
NordicGolfers.com Jubilæumsmatch 
 
Som noget nyt i år, så vil der blive afholdt en 
18 hullers Begynder match, lørdag d. 4. 
september, kl. 14:00 med efterfølgende 
spisning Hos Simona. Kun deltagere med et 
hcp. 36,1 og derover vil kunne deltage i denne 
match. 
 
 
 

 
Klub- og Årgangsmesterskaberne afholdes i weekenden 28-29. august. Til disse mesterskaber er det vores 
håb, at mange af vores dygtige kvindelige spillere har lyst at deltage i. De tidligere år har deltagelsen af 
kvindelige spillere været begrænset, lad 2021 være et vendepunkt. 
 
Planlagte matcher for resten af 2021 kan ses i golfbox.dk. Sæt gerne de planlagte matcher ind i jeres 
kalender med det håb om, at rigtig mange af jer vil spille med i vores matcher efter sommerferien. 
 
Der skal lyde en tak til greenkeeperne, Skovbos Dream-Team, 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 god sommer. 
 
 
Ses out there 
Turneringsudvalget                                                                                                                                
 
                                                                                            
 
                                                                                            Jan Lemming Sørensens bag 
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LIDT NOSTALGI FRA ’’GAMLE DAGE’’:                                                                                                      Redaktøren 

 

I et gammelt nyhedsbrev fandt jeg denne interessante oplysning: 

’’Bestyrelsen gør opmærksom på, at der endnu ikke er nogen, der er kommet til skade ved at 

lukke igennem’’ 

DIV. SPONSOR-INFO:                                                                                                                                  Redaktøren 

 

Skovbo Golfklub siger 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 deres mobil-telefoni                                     

også  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 info på skranken i gangen. 

Se her hvad andre klubber får ud af aftalen med OK:  Lellinge IF 15.000,-    Køge Svømmeklub 9.000,-   !!!   

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. 

KLUBBER-I-KLUBBEN: 

 

PARMATCHKLUBBEN: 

Årets første Parmatch havde vi d. 30.maj, med sol, 23 grader og svag vind, perfekt vejr til vores 24 spillere, 

som fik fornøjelsen at spille Texa`s scramble med et tvist. 

Vores 2.match har vi spillet i dag d. 27/6, ditto med sol, 24 grader og let vind, ditto perfekt vejr til vores 28 

spillere, som alle kom godt igennem vores ” skilsmisse-golf”. 

Begge gange har vi afsluttet dagen med dejlig mad fra Simona og præmieuddeling. 

Næste match er d. 18/7 og der er åben for tilmelding på Golfbox. 

God sommer og håber vi ses på græsset - Claus og Hanne 

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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DAMEKLUBBEN: 

 Dameklubben er kommet godt fra start. Vi kunne dog ikke holde åbningsmatch i april som vi plejer, men vi 

holdt spisematch i juni, hvor vi delte præmier ud fra de 2 foregående måneder. Sammen aften holdt vi et 

kort årsmøde, som grundet Corona ikke kunne afholdes som vanligt i november. Bestyrelsen består nu af: 

Formand Marianne Hernov 

Kasserer Jeanet Kaas Larsen 

Ad hoc Merete Andersen 

Pink Cup mv. Joan Dalgaard 

Matchleder Margit Grønager 

Lene T.A. Jensen ønskede at udtræde af bestyrelsen, som takkede Lene for hendes indsats, og bød 

velkommen til Margit Grønager.  

Søndag d. 13. juni afholdt dameklubben Pink Cup, 59 

spillere havde tilmeldt sig og næsten alle fik en lille 

præmie med hjem. Vi sender en kæmpe tak til alle vores 

sponsorer og deltagere, som gør dagen til noget helt 

særligt, og som er med til at vi som klub, kan sende en 

stor pose penge til Kræftens Bekæmpelse – Støt 

Brysterne, som blandt andet bruger pengene på 

forskning og patientstøtte. En sag som dameklubben 

rigtig gerne vil støtte op om og i skrivende stund kan vi 

oplyse at vi har indsamlet lidt over 46.000 kr. Et resultat 

som vi er stolte af.  

Dameklubben har på opfordring i år indført en 9-hullers række over hele sæsonen, så kom 

og vær med om onsdagen, vi har plads til mange flere      . 

 

Marianne Hernov                                                         

SENIORKLUBBEN: 

Coronaen har sat stadig sit præg på vores sæson,  men vi kan så nu glæde os over at vi får vores 1. 

spisematch i år d. 1. juli. Her håber vi også at få udleveret de sidste flasker fra vinteren og forårets matcher. 

Vi fik sendt mail med vundne gavekort til TLP Golf til de heldige/dygtige og igen i år har Thomas fra TLP 

doneret et pænt antal bolde og nogle gavekort til særlige lejligheder. 

Som sidste år har vi også i år en ’’gul’’ tur til Nordsjælland, denne gang torsdag d. 15. juli til Gilleleje hvor vi 

spiller og får frokost for kr. 300,-. Præmierne bliver udleveret til næste spisematch 5. august.  
NB: Tilmelding slutter 8. juli                       
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Hotel Pejsegården i Brædstrup 

Som erstatning for den udsatte tur til Tyringe Kurhotell 
fik vi arrangeret en tur til Pejsegården i Brædstrup i 

september og med spil på 3 lokale baner, Stensballegaard 

Golfklub, Juelsminde Golfklub og Tange Sø Golfklub. 

NB: Pt. er vi 36 deltagere, men der er stadig ledige 

pladser, både til enkelt- og dobbeltværelser. 

 

                           

Ryder Cup 2021 på hjemmebane i Skovbo Golfklub 

Sidste år havde vi et hold afsted til Næstved, men det regnede så voldsomt at 2. runde af matchen måtte 

aflyses. Middagen var vist dagens højdepunkt        

Pt. har vi 11 deltagere til matchen i år, men vi skal op på 12 + et par reserver der også kommer til at spille 

med mod Næstveds reserver. 

Vores venskabsmatch i år mod Næstved er netop aflyst grundet coronaen , sidste år blev den også aflyst, så 

det bliver først til foråret 2022, at vi så ser Næstved hos os i maj måned. 

 Og så håber vi at der ikke sker forværringer i corona-situationen i løbet af sommeren/efteråret, vi skulle 

gerne have afholdt vores årsmøde ultimo oktober. Det bliver så 2 års regnskabsaflæggelser. 

På Bestyrelsens vegne, Erik K. 

 

 

 
 
NB: Her kunne være en annonce for dit firma, interesseret ? 
 
Så kontakt sponsorudvalget: 
 
Michael Rasmussen: 60 88 36 34    michael8764@outlook.dk  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:michael8764@outlook.dk
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Husk at støtte vores Sponsorer, de støtter os                                                                                    Sponsorudvalget 

   

Kære sponsorer, nye såvel som gamle,                          

tak for jeres støtte til Skovbo Golfklub 

 

Brdr. K. Hansen A/S 

Brunsgaard A/S 

Bedemand                                

Søren Schwartzkopf 

CamTek 

Christonek 

Dansk Sikkerhedsmakulering 

 

ES Elektrikeren 

 

EuroSpar Borup 

Firetrace 

 

FirmaGavevalg 

 

Hanne Skou Pharmacy Consulting 

 

Henso Consult 

 

Hos Simona 

Inge Bomark Holding Aps 

 

Jens Folmer Olsen 

 

Jyske Bank 

Kop & Kande Borup 

Lej en Minigraver 

MaxxCAM Solutions Aps 

MR Polering 

Mølbak VVS 

OK Benzin & Mobiltelefoni 

Partner Polering 

Sønderup Revisorer 

TLP Golf  

Ugeavisen KØGE 

Vesterbro Kontorforsyning 

 
 

 

THAT’S ALL FOLKS                                                                                 Næste udgave forventes oktober 

 

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=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

