
Beretning 2021 
Medlemmer  

Vi er 91 medlemmer i år. 

11 nye er kommet til. 

 
Efterår/vinter 

Vi kunne fortsætte med at spille golf i oktober og november. Banen var ind 

imellem lidt våd og langhåret men dog i rimelig stand. 

Adventsturnering og nytårskur måtte vi desværre aflyse, da 

coronarestriktioner om at samles max 10 personer fortsatte helt til 28. 

februar. 

 

Tirsdagsturneringer 
Vi kunne spille golf i marts måned og starte med vore tirsdagsturneringer 

den 6. april. Sæsonen har været god med mange gode runder på vores gode 

og flotte bane og som regel i godt vejr. Dog har vi måttet aflyse 3 tirsdage 

på grund af vejret. Hvidt lag hagl på greens, regnvejr og tordenvejr. 

I starten uden at samles efter runden, men fra den 30. april åbnede 

restauranten for servering. Dog kun udenfor på terrasser, men vi kunne nu 

dele præmier ud, og fra den 21. maj måtte vi være 50 personer inde i 

restauranten. Så herfra kørte det som normalt.  

Der har været god tilslutning til både 18- og 9-hullers turneringer. 

 

9-hullerspillerne må desværre somme tider vente lidt på at 18-

hullerspillerne kommer ind. Vi sender 9-huller ud så sent, som det kan lade 

sig gøre, men helt undgå ventetid er umuligt.  

Vi kunne som alternativ få en fra 9-huller til at uddele præmier, men det 

ville så lidt være som to klubber i seniorklubben. 

 

Venskabsturnering 
Vore venskabsturneringer med GC an der Schlei måtte vi desværre aflyse. 

Igen på grund af corona. Håber vi kan få det til at lykkes næste år. 

Vi er startet op med en venskabsturnering med Aabenraa Golfklub, 

skiftevis hos dem og os. Mandag den 30. august var vi 24 spillere afsted. 

Vi havde en god dag sammen med spillerne fra Aabenraa i godt vejr på en 

god bane (forfærdelige greens). 



 
1-dags ture 
4. maj skulle vi have spillet i Husumer Bucht. Vi måtte desværre, igen på 

grund af corona, aflyse. Turen fik vi dog arrangeret, så vi var 30 spillere 

afsted den 24. august til spil på deres gode bane og i strålende solskin, og 

de, der havde bestilt fiskefrikadeller var godt tilfredse. 

I slutningen af juni spillede vi i Kolding golfklub. Desværre ville kun 13 

med. Igen en dejlig bane og en dag, hvor vi slap for den lovede regn. Vi 

afsluttede her med kaffe og gammeldags æblekage (bondepige med slør). 

 

Sommertur 
Sommerturen gik til Hovborg Kro med spil på Vejen og Gyttegård 

golfklubs baner. Jeg har hørt fra de, der var med, at det var en god tur. 

 

Tilmelding 
Vi har desværre altid nogle, der kommer for sent med deres tilmelding til 

turneringer, både til tirsdagsturneringer og til ture til andre baner.  

Til almindelige tirsdagsturneringer er sidste frist for tilmelding altid 

søndagen før kl. 18.00, og det er muligt at tilmelde lang tid før. 

Til andre turneringer står det også i golfbox, hvornår frist for tilmelding er.  

 

Det giver som regel en del bøvl for de, der laver startlister, når der kommer 

eftertilmeldinger, så hjælp os lige med lidt tilmeldingsdisciplin. 

 

Vi kan godt aftale, at vi til andre end almindelige tirsdagsturneringer 

sender en mail ud en uge før tilmeldingsfrist.  

Husk vi har adventsturnering med gløgg og æbleskiver på Værftet tirsdag, 

den 16. november. 

 

Regionsgolf  

Vi har i år haft et veteranhold og et superveteranhold med i turneringen. 

Mogens Humlum og Finn Blank Sørensen har været holdleder. 

Veteranholdet prøvede noget helt nyt i år, idet de vandt alle puljekampe og 

var i Vejen for at spille kvartfinale mod Ribe. Desværre tabte vi kampen 

med 8-3.  

Superveteranholdet spillede godt og vandt en kamp. 



 

Vi regner med at spille med igen næste år, og hvis vi kan få nogle flere 

ældre piger med, kan vi måske stille med 3 eller 4 hold. Til jer piger, det er 

altså meget sjovt at være med, hvad enten man vinder eller taber.  

 

Personale 
Klubbens ansatte skal have en tak for året, der er gået. Greenkeeperne for 

den flotte pleje af vores bane, Lenette og Rene og hans to piger for den 

måde de driver klubben på og det altid gode samarbejde, vi har. 

 

Også en tak til bestyrelsen. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med 

jer. 

 

Golfregler  
Hvis I gerne vil lære lidt mere om golfreglerne, kan I bruge vinteren på det 

ved at gå ind på Online regelkursus. 

 

Næste år  
Bestyrelsen har ikke de store ændringer til programmet næste år. 

Vi planlægger venskabsturneringer, to 1-dagsture og sommerturen. 

 

Til vore tirsdagsturneringer vil vi køre med elektronisk indtastning. 

En på hver flight skal indtaste. Klubben har kørt med det ved deres 

turneringer, og det virker. Scorekort skal dog udfyldes og afleveres som 

hidtil. Vi skal så bare kontrollere, at det er samme score på kort og 

indtastning. 

 

Tak for i år og på gensyn til næste år til en forhåbentlig ligeså god sæson 

som i år. 


