
 

 
 

 

Februar 2019 

 

Old Boys Klubben 

Program for sæsonen 2019 

 
 

Kære Gentlemen i ”Old Boys Klubben” 

 
Det har igen/igen været en meget atypisk vinter indtil nu. Vinter-golferne har i lange perioder kunne 

spille og hygge sig på banen. Vinteren er nok ikke helt slut endnu, så måske skal vi døje med noget 

sne og kulde inden vi igen kan ”komme på græs” Vi kan næsten ikke vente!! 

 

Så når de milde vinde indfinder sig så starter vi med 

 

Åbningsturnering onsdag den 10.4 med ny starttid kl 11.00 

& 

medlemsmøde med spisning i restaurationen kl.17.30  

 

Klubkassen er vært og I vil - traditionen tro – kunne nyde en rigtig herreret + 1 øl uden at skulle 

have pengepungen op af lommen! 

 

Nye golfregler 

Vi har inviteret Claus Bytzau til at komme og orientere om de nye regler ved middagen, så vi går 

velorienterede ind i den ny sæson. 

 

  

Old Boys Klubben fylder 40 år i 2019  

Der er udsendt separat invitation til fredag den 24.5 i Restauration Skovhuset.Vi håber, at rigtig 

mange har lyst til at deltage. 

 

Nye tider 

Klubbens bestyrelse oplyser, at der ved spørgeskemaerne ”Golfen i centrum” har været stor kritik 

med hensyn til hvor meget KiK klubberne fylder. Furesø Golfklub får efter det oplyste 

bundkarakter når det gælder muligheden for at få tid på banen og derfor har man besluttet at gøre 

noget.  
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For Old Boys vedkommende bliver der ikke tale om at vi får færre tider at spille på, men der 

kommer følgende nye system: 

- Alle kan bestille 22 dage i forvejen. Ingen andre end Old Boys kan bestille på vore tider 

indtil 7 dage før, hvor ikke bookede tider vil blive frigivet. 

- Vi SKAL fremover spille i 4 bolde 

- Vi SKAL med andre ord fremover bestille tid på Golfbox. 

- Vi SKAL starte 11.00 med lodtrækning 10.45 

-  Det skal foregå på den måde, at man starter med at bestille kl 11.00 eller senere, hvis der 

allerede er 4 bookinger på 11.00. Så fortsætter man med at ”fylde op” indtil alle 7 startider 

er ”fully booked” på 18 huls sløjfen med 4 spillere i hver bold.= 28 spillere. 

- Hvis det så er sådan, at der er fyldt op på 18 huls banen, så bestiller I fra kl 11.00 på 9 huls 

banen efter samme system som gælder for 18 huls banen. Altså man skal fylde op nedefra så 

det bliver 4 bolde.. 

- Vi foretager som altid lodtrækning ved P1, hvor der ses helt bort fra tidspunkt for Jeres 

booking i Golfbox.  

- Vi SKAL bekræfte deltagelse i Flaghus eller Klubhus, som f.eks. Dameklubben og andre 

også skal.  

- Vi har nok været privilegeret i 2018, hvor vi faktisk ikke fuldt ud udnyttede de blokeringer 

som vi var tildelt. Det havde jo været smart, hvis vi bare havde fået lidt færre blokeringer, 

men sådan skulle det altså ikke være 

- Klubben har lovet at udsende en mere detaljeret oversigt over de nye regler, men her er i 

hvert fald nogle hovedpunkter. 

 

Det er godt nok meget trættende at vi bestandigt skal høre på, at KiK´erne fylder for meget. Det 

samtidig med, at man ønsker at styrke det sociale liv i klubben. KiK er jo rent faktisk det mest 

sociale vi overhovedet har i klubben. 

Husk at I ved generalforsamlingen kan medvirke til at få sammensat en bestyrelse der er mere 

positiv overfor KiK klubberne. 

 

Økonomi 
Den ærede kasserer Svend Erik Bruun vil gennemgå regnskabet og afsløre, at vi er kommet 

helskindet gennem 2018. Kontingentet for 2019 foreslås uændret til kr. 625 (hvoraf 50 kr går til 

klubbens runde fødselsdage)og kr 350 kr. for passive medlemmer (som derved også får 2 gratis 

middage med i prisen).  

 

Nye tider II 

I 2019 vil sæsonen blive opdelt i 2 løbende turneringer i stedet for 3. 

Vi anser det for at være en fordel bl.a. med tanke på kåringen af klubmester, hvor juli måned har 

været et problem. Det betyder så, at klubmesteren kåres på basis af 5 bedste resultater i hver af de 2 

løbende turneringer. 

 

Nyt bestyrelsesmedlem og Webmaster 

Efter flere års tro tjeneste har Flemming Frederiksen ønsket at udtræde af bestyrelsen. 

Vi skylder Flemming stor tak for hans mangeårige virke som webmaster. 

Det glæder os meget, at vi kan byde velkommen til Rene Toftemose som nyt bestyrelsesmedlem og 

samtidig som ny Webmaster.. 

 

 



 

 

Generalforsamling søndag den 17.3 kl 10.00 på Birkerød Gymnasium, Søndervangen 56,3460  

Hvis I gerne vil stemme, men er forhindret i at deltage, så kan I afgive fuldmagt til en anden. 

Skriv til mig, hvis I vil afgive fuldmagt og lad mig høre fra medlemmer, der er villig til at tage en 

fuldmagt med til mødet. Et stemmeberettiget medlem kan medbringe 2 fuldmagter. 

 

 
 

Programmet for sæsonen kommer naturligvis på vores glimrende hjemmeside, men kan kort sammenfattes som 

følger: 

 

Onsdag den 10.04 åbningsturnering 
Tee-off kl 11.00 med lodtrækning kl 10.45 

 Finn Overgaard 

 

10.4 – 30.6 - Forårsturnering (11 tællende spilledage)  

Turneringsleder: Svend Erik Bruun 

 

1.7 – 23.10  – Sommerturnering 15 tællende spilledage inkl. matchen mod Dameklubben 28.8) 

Turneringsleder: Finn Overgaard 

Afvikles som forårsturneringen. 

 

Match mod Dameklubben 28.8 – (Hans Vesterby) 
Der gik noget galt i 2018 og vores sejrs ”stime” blev midlertidigt afbrudt. Jeg satser på, at vi vender 

stærkt tilbage i 2019. 

Dameklubben står for turneringen i år. Det er blevet besluttet, at minimum 20 deltagere fra OBK vil 

være en forudsætning for, at det giver mening at gennemføre turneringen. Det burde ikke være et 

problem, da det er super hyggeligt!.. 

Der vil efterfølgende være fællesspisning i restaurationen.. 

 

Onsdag den 21.8 medlemsmøde med spisning kl 17.30  i restauranten efter ordinær turnering  

Uddeling af præmier for forårsturnering.  

 

Torsdag den 22.8  KiK Printex Cup  

Klubbens deltagere udtages efter resultaterne i forårsturneringen. 

Man skal i perioden have deltaget i mindst 5 turneringer, hvor de 3 bedste resultater vil være 

kvalificerende. Der deltager 8 + den heldige formand. 

Bestyrelsen vil dog igen i år tiltuske sig ret til at uddele 2 eller 3 ”wildcards” - afhængig af 

omstændighederne. Vi må jo prøve om vi kan overgå os selv når vi tænker på, at vi i 2018 blev nr. 2 

 

Hulspilsturnering 

Der vil fremover blive spillet med fuldt hcp og ved uafgjort får hver spiller ½ point. Der bliver ny 

regler som vil medføre at der bliver færre matcher for dem der går videre efter indledende runde 

Turneringsleder Kurt Albæk, som giver en kort orientering.. 
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Mand det nytter- onsdag den 4.09 

Officiel turnering i Furesø Golfklub regi. Overskud til kræftens bekæmpelse. 

Tovholder for OBK Finn Overgaard. 

 

Onsdag den 23.10 Afslutningsmatch kl. 11.00 – med efterfølgende gratis fællesspisning. 

Der uddeles præmier for afslutningsmatchen og vandrepokalen tilfalder vinderen af 

klubmesterskabs-turneringen. Endvidere uddeles præmier for hulspils-turneringen. 

Matchleder: Svend Erik Bruun 

 

EDS 
Separat ”spørgeskema” vil blive udsendt, hvor i kan tilkendegive, om I har til hensigt at spille med 

EDS regulering i hele sæsonen. Det gør det lidt nemmere for matchlederne, hvis vi har 

oplysningerne ved sæsonstart. I kan altid ændre mening undervejs, men I husker selvfølgelig, at I 

uden EDS ikke deltager i præmierne – bortset fra præmierne for ”nærmest pinden” og belønningen 

for ”birdies” og holdscore. Vær venlig at udfylde scorekort korrekt.  Hvis der ikke er 

medlemsnummer for både spiller og markør bliver de ikke godkendt for fremtiden, da det indebærer 

detektivarbejde at finde frem til numrene. Der kommer nye og scorekort med en mere 

hensigtsmæssig udformning.  
 

”Nærmest  Pinden” -  ”Birdies” & Holdkonkurrence 
Alle 3 kategorier belønnes med en logobold. For ”nærmest pinden” gælder det specielle, at vi 

sammenligner resultaterne for de 2 valgte huller og den spiller, der kan prale af at være aller-tættest 

ved pinden kan glæde sig over at blive belønnet med 1 flaske vin. 

 

Spil på andre baner 

I 2018 spillede vi på udebane i alt 5 gange.  

Programmet for 2019 er som følger: 

01.05 Hornbæk – gunstart kl 09.00 – frokost 

29.05 Smørum tee-off kl 12.00 

19.06 Skjoldenæsholm - Trent Jones sløjfen – gunstart kl 09.00 – frokost 

10.07 Nivå med gunstart kl 09.00 – frokost 

25.09 Odsherred Golfklub – tee-off 10.30(?) 

 

Ret til ændringer i datoer forbeholdes!! 

Resultaterne fra udebanerne vil indgå i de løbende turneringer. 

Bestyrelsen foretager sig ikke noget med hensyn til spil på egen bane - bortset fra, at det kun bliver 

muligt at spille på 18 huls sløjfen. Resultaterne på hjemmebane vil logisk ikke være 

præmiebærende. Resultaterne kan dog indgå i den løbende turnering, hvis der afleveres udfyldt 

scorekort senest ved næste ordinære spilledag til turneringslederen for spillet på udebane.  

 

Spil på 9 huller. 

Man kan sagtens nøjes med at spille 9 huller 

.I deltager i sædvanlig lodtrækning og indgår i 4 bolde og kan så ”stå af” efter 9 huller. 

 

 

 

 

 



 

Tilmelding til spisning  - gentagelse ! 
Der har været lidt ”slinger i valsen” med hensyn til tilmeldinger til arrangementer i restaurationen. 

Har I tilmeldt Jer, så vil praksis også fremover være, at det k u n er afbud søndagen før til Kurt 

Albæk på mail: kurt@albaekkommunikation.dk der vil være gældende. I modsat fald vil I blive 

opkrævet det beløb, som vi ”hænger på” i forhold til restaurationen. 

 

Hjertestarter 

Husk at få nr. til telefonkæden indkodet i jeres mobil og tag mobilen med på banen (som lydløs). 

Det kan være et spørgsmål om liv eller død at hjælpen kommer hurtigt frem. 

Nr. er . 3127 3999 

 

 

Vel mødt til den nye sæson og på gensyn den 10.4 

 

Der kommer separat mail med oplysninger om bankkonto nr. m.v. til indbetaling af kontingent. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Old Boys Klubben 

  
På bestyrelsens vegne 

Finn Overgaard 

Formand 

 

 

 

 
 

Svend-Erik vil fremsende separat tilmeldingsblanket til middag 
den 10.4 og andre aktiviteter 

Husk venligst at svare senest den 23.3 
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