Julekalenderen 2018
Svarene på årets julekalender gives herunder. Det er i hvertfald de svar, vi ledte efter.
De er fremhævet
1. december
Vores gode klub har 2 jubilæer i 2019
40 år som forening og 25 år for banen.
Hvor mange medlemmer er der tilbage fra årene mellem1979 (hvor foreningen blev dannet) og 1994 (hvor
banen blev anerkendt) – altså de første 15 år?
45
(plus/minus 5 accepteres. Tallet var i december 2018 og inkluderede alle medlemmer fra årene 1979 til og
med 1994)
-------------------------------------------------2. december
I klubben har der i mange år været afholdt Bankospil i december måned.
Det er både sjovt og spændende, men også irriterende med alle de numre – man ikke har.
Hvor mange almindelige spil er man med i denne aften?
5
------------------------------------------------------------3. december
Klubben har haft 7 turneringer i 2018.
Nykredit 3 dages matchen er den med flest deltagere. 76 spilere.
Hvor mange deltog i Green2green Invitationsmatchen?
64
--------------------------------------------------------------4. december
DGU og mange golfspillere taler om øget spillehastighed.
En golfrunde må ikke tage mere end 3 – 3½ time.
Se videoen herunder. (Beklager reklamerne i begyndelsen)
Wesley Bryan spiller med på BMW Championship, PGA touren i 2017. Han prøver virkelig at leve op til
det.
Han kan ikkevinde turneringen men det går stærkt. 1 time og 29 minutter for de 18 huller.
Han går runde i – 2 (69 slag)
Hvor mange par lavede han?
14
----------------------------------------------------------------

5. december
DGU kan her i efteråret melde om let faldende antal medlemmer.
Nogle ganske få klubber fastholder medlemstallet eller har en mindre stigning.
Det generelle billede i det ganske danske land er dog et faldende antal medlemmer.
Hvilken klub i Danmark har flest medlemmer og hvilken klub har færrest?
Smørum – 2625 – Sunset – 34
--------------------------------------------------------------6. december
En af vores sponsorer skiftede navn i årets løb.
Det var vist et opkøb eller sammenlægning….
Det kom heldigvis ikke til at betyde noget for de præmier de havde sponseret.
Hvad hedder denne sponsor nu?
Golfeksperten
-------------------------------------------------------------7. december
Herreklubbens sæson går fra april til oktober.
På hvor mange af herreklubbens spilledage i 2018 afvikledes spillet over 18 huller?
16 spilledage
--------------------------------------------------------------8. december
Se på denne lille film om golf som vi alle kender det.
Fejl og held – tabt tålmodighed og håbløse slag der går godt.
https://youtu.be/dPwy86O6Zco
Hvilken slags fugl flyver tilsidst afsted med en golfbold?
Måge – uspecificeret…
------------------------------------------------------------9. december
Vi skal alle sammen have nye regler at spille efter i 2019.
Faktisk har dette emne sin egen julekalender: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/regel-julekalenderp%C3%A5-golfdk-klubbens-medlemmer
DGU producerer og forhandler nogle regelbøger og man kan downloade en app.
Hvad hedder den bog som DGU´s regelfolk anbefaler spillerne at have med på banen?
Lommeguiden
--------------------------------------------------------------

10. december
På golfbaner verden over findes både korte og lange golfhuller.
De længste (registrerede til spil) huller i Danmark er par 6 huller.
Herunder findes en historie omverdens længste golfhul. 2.011 kilometer!
www.thelongesthole.com
Den 29. juni 2017 slog et par kammerater ud fra Khüiten Peak i Mongoliet.
De var færdige med hullet 82 dage senere.
På hvilken golfbane blev hullet afsluttet?
18th hole of Mt Bogd Golf Club, Ulaanbaatar
-----------------------------------------------------------11. december
Det har været et godt år for dansk golf og golfere.
Vi hylder vores helte og hejser flaget i klubben, når en af de danske europaspillere har vundet.
Danske spillere havde jo også fin deltagelse i Ryder Cup.
Hvor mange danske spillere har gennem årene blandt de bedste 50 i verden den 11. december 2018?
6
(Kilde: Golf.dk – 12.11. 2018:
Lucas Bjerregaard – december 2018
Thorbjørn Olesen - 2018
Thomas Bjørn - senest i top-50 i marts 2015.
Søren Kjeldsen - senest i top-50 i januar 2017.
Anders Hansen - senest i top-50 i maj 2012.
Søren Hansen - senest i top-50 i maj 2010.
-----------------------------------------------------------12. december
Golf har været med i mange år.
Så tidligt som 1457 blev det forbudt af kong James II, fordi det var blevet for populært.
Hvornår blev St. Andrews Society of Golfers dannet? Det blev den i 1754.
På det tidspunkt var der ikke fælles regler for golfspillet.
Hvornår blev de første regler skabt - kodificeret som det hedder?
1897
Teksten lyder:
Klubben blev stiftet i 1754 som en lokal golfklub under navnet Society of St Andrews Golfers, men fik
efterhånden stor betydning. I 1834 blev kong William IV klubbens beskytter og den fik sit nuværende
navn. I 1897 fik klubben kodificeret golfens regler, og gradvis blev klubben inviteret til at overtage
styringen af golfturneringer på andre baner.
-----------------------------------------------------------

13. december
Klubmesterskaberne 2018
Det er desværre ikke så mange spillere der deltager i klubmesterskaberne – og endnu færre der kommer for
at se spillet.
Vi afviklede 3 mesterskaber i år med en vinder.
Salgspil. Dammester = Inge Johannesson – Herremester = Jannik Petersen
Hulspil. Damemester =Inge Johannesson – Herremester = Emil Schou Jensen
Handicap. Damemester = Merete Thrane – Herremester = John Rasmussen
Hvem blev nr. 2 i Damerækken i Slagspil (Scratch)?
Karin Christensen
----------------------------------------------------------14. december
Vi syntes vel alle, at vinteren var lige lovlig lang. Det kunne ikke rigtig blive godt vejr…. Og så pludselig
kom det…. Og så ville det gode vejr nærmest ikke stoppe igen.
En virkelig lang og meget tør sommer blev det så til.
Den første dag med sommergreens er altid en slags fest.
På billedet herunder ses de 3 raske svende der slog de første slag på sommergreens i 2018.
Hvilken dato var det
6. april
---------------------------------------------------------15. december
Endelig blev nogle af El-masterne lagt ned. 3 stykker inde på banen. Det gav en del oprydningsarbejde for
greenkeeperne.
Der blev også plantet et træ – som har vist sig at stå meget i vejen for gode golfslag.
Se eventuelt video: http://www.albertslundgolfklub.dk/banenyheder/nedtagning-af-mast-paa-hul-3/
Hvilken dag og måned blev masten på hul 3 (ved bunkeren) lagt ned?
13.marts 2018
----------------------------------------------------------16.december
Klubbens bedste spillere – også kaldet Eliteholdene - har haft et godt år.
Det har været præget af godt spil og ikke mindst god holdånd.
2 juniorspillere har deltaget på bedste vis.
Eliteholdene har spillet i 2 rækker: 4. division og Kvalifikationsrækken
Hvordan gik det så i den sidste ende for disse hold?
Hvilke rækker skal de spille i i 2019?
3. division og 5. division

---------------------------------------------------------17.december
Generalforsamlingen 2018 blev afholdt et nyt sted.
Vi har gennem flere år været i Kongsholmsalen, men den var under ombygning så vi kunne låne et lokale et
andet sted.
Igen i 2019, den 26. februar, skal vi afholde generalforsamlingen dette ”nye” sted.
Herstedøster Skole.
Vi har ikke haft kampvalg til klubbens poster i flere år oglangt de fleste generalforsamlinger er forløbet
fredeligt – selvom der har været anført uenighed og forskellighed. Det er dog kun godt at få luftet meninger
og fremført synspunkter. Dermed får vi alle en chance for at overveje eget ståsted.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde inden 1. januar.
Hvem kan i øvrigt tegne klubben – juridisk?
Ifølge vedtægternes § 8:
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens
anliggender. Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening, eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i
forening.
---------------------------------------------------------18. december
Medlemmer kan låne klubhuset – eller en del af det.
Hele klubhuset – over en aften og morgen – koster 1.500,00 kr.
Det kan lade sig gøre i vinterperioden.
Men hvis man nu kun skal låne en del af huset (det højloftede lokale og adgang til køkken) i nogle timer hvilket kan lade sig gøre hele året - hvad koster det så?
200,00 kr.
-----------------------------------------------------------19. december
Vi er glade for vores sponsorer.
De er i høj grad med til at holde gang i klublivet.
Vi har sponsorer til matcher og teesteder – til puttinggreen og rangebolde.
Vi vil meget gerne invitere flere sponsorer ind i samarbejdet og det arbejder en gruppe medlemmer med.
En af sponsorerne er Sallies restaurant og snackbar / Wittrups Motel
De sponserer en Parmatch, som har været populær gennem mange år.
De er også sponsor for noget andet i klubben… hvilket?
Baneservicevognen
----------------------------------------------------------

20. december
Vi har haft svingende medlemstal over årene.
En medlemsgruppe stiger dog lige så stille – Fleksmedlemmer.
Hvor mange Fleksmedlemmer har klubben pr. 20. december 2018? 26.
Tendensen er den samme på landsplan. Der bliver flere Fleksmedlemmer – måske på bekostning af
Fuldtidsmedlemskaber.
Hvor mange flere Fleksmedlemskaber er der kommet – samlet set – i alle klubberne i DGU fra 30. september
2017 til 30. september 2018?
Antal i 2017 = 30660
Antal i 2018 = 31648
Altså en tilgang på 988
-----------------------------------------------------------21. december
I Albertslund har vi ikke gratis spil sammen med andre klubber.
Vi har venskabsklubber, som giver en vis rabat når vores medlemmer spiller i de respektive klubber.
I flere år har vi haft samme antal af venskabsklubber – og samme klubber.
I år er noget ændret. En klub har meddelt, at de ikke længere vil have en venskabsaftale. Ikke kun med os,
men de har opsagt alle de aftaler, de havde indgået.
Hvilken klub er der tale om?
Midtsjælland
----------------------------------------------------------22. december
Ligesom i 2017 spillede et af klubbens hold sig i landsfinalen for regionshold.
Veteran A holdet spillede og tabte landsfinalen mod samme modstander som sidste år; Silkeborg.
I tabte holdet med den mindste marginal – 1 slag – som så samlet set afgør hele kampen. Silkeborg vinder 6
– 5.
Indtil 9. januar kan klubbens medlemmer melde sig til spillet i regionsgolf 2019.
Der samles spillere på forskelligt niveau – i forhold til alder og handicap.
Et hold består af 2 kvindelige og 4 mandlige spillere. Hvert hold spiller så mod andre klubber – både ude og
hjemme.
Vi har i øvrigt en mand siddende som suppleant i bestyrelsen – Lars Engel.
Se meget mere her: http://rgd.dk/
Hvor mange hold tilmelder Albertslund Golfklub traditionelt til regionsgolf?
Vi har gennem flere år tilmeldt 6 hold
-----------------------------------------------------------

23. december
Ledelsen i DGU er en bestyrelse med en direktion.
Formand for bestyrelsen er Jim Staffensen – han vil i øvrigt gå af som formand til Repræsentantskabsmødet
til marts 2019.
Direktør er Morten Backhausen. En knalddygtig golfspiller, der ikke lige ville fortsætte en ellers flot
amatørkarrire.
Hvem er Handicap- og regelkonsulent?
Nick Hüttel
----------------------------------------------------------24. december
Hele klubbens alletiders træner er jo Jacob.
Han vil gerne gøre meget for, at medlemmerne får de bedste muligheder for at spille en god gang golf.
En god gang golf indeholder temmelig meget: Gode venner at spille med – lidt godt vejr – et golfsæt der
passer til spilleren – en god forståelse af, hvad der er en god beslutning (før slaget slås!!) – kendskab til
mulighederne i spillet (herunder reglerne) – en troværdigt sving og træning,træning,træning.
Det sidste med træningen kan mange medlemmer klare. De kommer tit i klubben ogsvinger ind på
parkeringen, svinger benene ud af bilen, svinger udstyret ud i frisk luft, svinger rundt om klubhuset, svinger
op på første tee, for så at svinge jern eller kølle mod bolden.
Det skal nok gå godt…
En anden mulighed er at svinge over mod træneren – for her at få lidt instruktion, som så passende kan
trænes på range eller Vesterled.
Tider hos træner Jacob bestilles via Golfbox – i et system der hedder ProTrainer.
Måske kan du lige nå at skaffe den sidste julegave her?
Nå men julekalenderens sidste spørgsmål er:
Kan medlemmer bestille tid hos Jacob i marts 2019 nu?
Nej - det kan man ikke

