
  

 

Nyhedsbrev 2021  

 

Kære medlemmer 

Tusind tak for et fantastisk 2020. 

Tak til et utrætteligt medlemsudvalg: Annette, Jens, Ask, Lasse, Søren, Rikke, 

Christian & Svend. Vi ønsker Rikke & Christian held og lykke i det Jyske. Vi kommer til 

at savne jer. 

Vi har budt velkommen til golf pro Nick Jensen / Golf Akademiet – en dygtig træner 

fuld af initiativ og spændende ideer for vores lille bane. Brug ham!  

I 2020 hilste vi også vores italienske mad duo MORE velkommen. De er blevet taget 

rigtig godt imod af jer medlemmer, og rygtet om fantastisk mad er allerede nået vidt 

omkring. Vi glæder os til endnu en sæson. 

2021 starter med stil. En gruppe af medlemmer har ladet hatten gå rundt, så nu mødes 

man af blafrende flag på stang ved indkørslen til Linnebjerg Golf. Tak til dem 😊 

 

Greens 

Mange spørger ind til Greens. Hvornår åbner de? 

Ligesom os andre har Greens haft en hård vinter. De har været syge med sneskimmel, 

ligget underdrejet med frostknuder og delvis skaldethed, men med varme, vækst og 

kærlig pleje kommer de ligeså stille til live igen.  

Ca. midt april tror jeg på, de atter er spilbare. 

 

 

  



 

 

 

 

Teesteder 

I år vil jeg sætte fokus på teestederne. Jeg vil optimere med eftersåning, gødning og 

topdress, og så har jeg ovenikøbet indkøbt en teesteds-klipper. I løbet af foråret / 

sommeren kan vi forhåbentlig slå ud fra nogle tætte og velplejede teesteder. 

 

Linnebjerg Golf Bunker Team 

Der søges 4 friske M/K til vedligehold af bunkers. Det vil kræve et par timer om ugen 

hver 2. uge, hvis man teamer op 2 & 2.  

Det vil virkelig være en stor hjælp, og så giver det selvfølgelig retten til egen 

Linnebjerg Golf Polo og førerbevis til motoriseret bunker-rive 😊 

Har dette interesse kontakt da mig. 

 

DGU, Egedal Kommune og Diabetesforeningen 

Disse 3 instanser har rettet henvendelse til mig omkring golf for diabetikere. Jeg har 

stillet Driving Range og enkelte huller til rådighed for dem en gang om ugen. Det er 

stadig i støbeskeen. Der forventes opstart en gang til maj. 

Til dette er der brug for et par tovholdere til at vise dem, hvordan de holder på et 

jern, stands, sving og svare på spørgsmål. 

Det vil være et par timer en formiddag om ugen. Det bliver enten tirsdag, torsdag eller 

fredag formiddag.  

Tænker du, det kunne være sjovt eller inspirerende, kontakt da mig. 

 

Jeg håber på en forrygende sæson med masser af sol om dagen og regn om natten. 

Glæder mig til at se jer på banen 😊 

 

Med venlig hilsen 

Jan Linnebjerg 


