
 
 

Formandens beretning for året 2017 
 

I 2017 har vi været 95 medlemmer i klubben for herrer, der er fyldt 55 år. 

Årets første aktivitet var årsmødet, der blev afholdt 30. marts 2017. Regnskab, budget og kontingent blev 

godkendt. Vores formand gennem 10 år, Per Jensen, var på valg og ønskede ikke genvalg.  

Steen-Erik Hansen blev valgt til bestyrelsen, og af bestyrelsen udpeget som ny formand. 

 

Årets turneringer 
 

Løbende turneringer 
Vi startede sæsonen med åbningsturnering torsdag 6. april. 

Vi har afviklet 3 løbende turneringer i 2017, som hver løber over 5 torsdage, hvor de 3 bedste resultater er 

gældende. Efter hver løbende turnering har vi en 1-dags turnering med præmier for dagens turnering. Denne 

dag er der ligeledes præmier for den løbende turnering i alle 3 rækker. 

Vi sluttede sæsonen med ABC-turnering torsdag 19. oktober. 

 

Der er en del der har givet udtryk for at golfvejret har været dårligt i 2017, men om torsdagene har det 

egentlig været udmærket.  

I april og maj var der kun 1 torsdag med regn. De øvrige torsdage var det udmærket golfvejr, dog flere gange 

koldt og blæsende.  

I juni og juli var der sol og jævn vind, og igen kun 1 torsdag med regn.  

August startede meget dårligt.  

Torsdag 3. august var fremmødet 21 Turfere. Alle startede i regnvejr, men kun 10 Turfere nåede i mål og 

afleverede scorekort. De 11 der opgav på halvvejen blev dog også gennemblødt. Resten af august og 

september var det fint golfvejr om torsdagen, men fra midten af september og resten af sæsonen var banen 

temmelig våd. 

 

Vi er rigtigt gode til at møde op om torsdagen. 3 gange var vi over 50, 11 gange fra 40-49, 3 gange hhv.31, 

37 og 39 og 4 gange med dårlig vejrudsigt "kun"  fra 21- 28. 

Det giver et gennemsnit på 39 Turfere pr. gang. 

Hvis vi ser bort fra dage med dårlig vejrudsigt er gennemsnittet 44 Turfere, hver torsdag. 

 

Tid for en lille opsang. 

Der sker, ikke tit, men jævnligt, at der har været flere ude at spille end, der er afleveret scorekort. Jeg vil 

gerne opfordre til, at man ALTID afleverer sit scorekort, når man har været ude at spille. 

Det ødelægger vores statistik, som vi bruger som argument for at Turferne fortsat skal have blokerede tider 

torsdag morgen. 

 

Spil på fremmede baner 
Fire torsdage i løbet af sæsonen har vi arrangeret spil på fremmede baner. I 2017 har vi således været på 

Asserbo, Gilleleje, Skovbo og Greve. Der deltog 28 Turfere i disse turneringer, undtagen i Skovbo, hvor 

vejrudsigten var meget truende. 

Alligevel stillede alle 20 tilmeldte Turfere op. Det pissede ned indtil 08:55 og første start tid var 09:00. 

Så skulle alt jo være godt, men banen var MEGET våd. På hul 1 var der ca. 10-15 cm dybt vand tværs over 

fairway, så fornøjelsen var så som så. Som et plaster på såret fik vi nogle greenfee billetter, som vi 

udloddede som klappepræmier. 

 

 



 
 

Turferne/Morgenfruerne 
To gange i løbet af sæsonen er der spillet en fælles turnering, hvor turfer/morgenfrue danner hold i en 

greensome. Begge gange med pænt fremmøde på hhv.44 og 51 deltagere. 

Den ene gang inviterer Turferne på en torsdag og den anden gang inviterer Morgenfruerne på en mandag. 

 

Sommerturen 2017 
I år gik sommerturen til H. C. Andersen Golf i Bogense. Banen er en links-bane, og som sådan flad og åben 

og desuden med mange såkaldte pot-bunkers (små, men dybe), som var placeret både i fairway og ved 

greens. Der var delte meninger om banens kvalitet og layout, men der var generelt stor tilfredshed med 

indkvarteringen i banens luxus sommerhuse og restaurantens formåen og personale. 

 

Eclectic turnering 
Hen over hele sæsonen afvikles der en Eclectic turnering, hvor man noterer den bedste scorer på alle huller 

og således oparbejder et idealscorekort.  

 

Julefrokost 
Turferne holder julefrokost i restauranten hvert år den første torsdag i december.  

Inden selve frokosten arrangeres der en 9-hullers turnering, der spilles med 1 jern og en putter.  

Det er frivilligt om man vil deltage - meeehn  !!!! 

Det var som sædvanligt en hyggelig julefrokost, hvor der hverken manglede mad eller drikke - og efter 

frokosten afvikledes den indendørs putte konkurrence på 9 flotte, hjemmelavede puttebaner. 

 

Planer for 2018 

 

Turneringsplanen for 2018 er sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Den kan også 

findes på Turfernes hjemmeside. Den ligner til forveksling sig selv, for vi synes ikke, der er behov for at 

reparere på noget der virker så fint. Det bliver altså med 3 løbende turneringer, spil på 3 fremmede baner 

(formentlig Asserbo, Gilleleje og Skjoldenæsholm), Turfer/Morgenfrue turneringer, Eclectic turnering og 

sidst men ikke mindst en Sommertur til Næstved Golfklub mandag-tirsdag 20-21. august 2018. 

 

Med golfhilsen og ønsket om en lige så god 2018 sæson 

Steen-Erik 


