
 
 

Formandens beretning for året 2018 
 

I 2018 har vi været 92 medlemmer i klubben for herrer, der er fyldt 55 år. 

Årets første aktivitet var generalforsamlingen, der blev afholdt 22. marts 2018. 

Formandens beretning, regnskab, budget og kontingent blev godkendt, og vedtægternes §4 blev ændret, så 

der ikke længere skal betales indskud på 100 kr. 

 

Årets turneringer 

Løbende turneringer, åbnings- og afslutningsturneringer. 
Vi startede sæsonen med at aflyse vores åbningsturnering torsdag 5. april, fordi banen var lukket pga. vand. 

12. april gennemførtes åbningsturneringen (stableford) i koldt og blæsende vejr, men alligevel med 

deltagelse af 46 seje Turfere. Den første af vores 3 løbende turneringer blev således afviklet over 4 torsdage, 

hvor de 2 bedste var gældende, mens de øvrige løbende turneringer blev afviklet over 5 torsdage, hvor de 3 

bedste var 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 (slagspil i 3 rækker, A, B og C). 

 

Vi havde en fantastisk sæson, selvom den startede lidt trægt med aflysning og 4 torsdage med temmelig 

koldt og blæsende vejr, hvilket dog ikke skræmte de seje Turfere. Vi var 46, 48, 44 og 49 spillere disse dage. 

Men så kom sommeren med sol og varme og ingen eller kun rimelig vind. 

Fra 17. maj og helt frem til vores afslutningsturnering 4. oktober havde vi kun 1 (én) regnvejrs-torsdag. 

Nu var Turferne åbenbart blevet for godt vant, for denne dag mødte kun 14 (fjorten!!) op. 

Jeg vi gerne fremhæve 4 turneringer i sæsonen. Nemlig: 

 

Turfernes jubilæumsturnering i juni: 

Efter nogen flytten frem og tilbage med datoerne, så Herre- og Dameklubben kunne få det, som de ønskede, 

arrangerede Turferne en åben Greensome turnering om tirsdagen i jubilæumsugen med 62 deltagere og 

dejlige præmier fra vores sponsor PONDUS VIN v/Christian Kjeldbjerg (yderst til venstre). 

 

 



 
Sommerturen 2018 
I 2018 gik sommerturen til Næstved golfklub. 

Banens for-9 ligger med udsigt til Karrebæksminde Bugt og bag-9 er en parkbane med mange søer og 

vandløb. Indkvarteringen i enkeltværelser på kursus- og kongrescentret ”Smålandshavet” i Karrebæksminde, 

og ikke mindst festmiddagen var et stort hit hos alle deltagere. 

 

                  

 



 

 

                           
 

 

Og sidst men ikke mindst: 

 

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

greensome. Begge gange med pænt fremmøde på hhv.62 og 46 deltagere. 

 

  



 
Udover de 4 nævnte højdepunkter har vi gennemført: 

 

Spil på fremmede baner 
Tre torsdage i løbet af sæsonen har vi arrangeret spil på fremmede baner. I 2018 har vi således været på 

Skjoldenæsholm, Asserbo og Gilleleje. Der deltog 36 Turfere på turen til Skjoldenæsholm og 28 Turfere på 

turene til hhv. Asserbo og Gilleleje. 

 

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 1 putter, i 2018 dog 

med 2 jern og 1 putter. Vi var 23 Turfere, der spillede i rimeligt golfvejr og 45 Turfere til julefrokosten. 

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

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

 

Ny Præmiestruktur 

Vi indførte en ny præmiestruktur ved vores turneringer i 2018. 

Tidligere var der præmier til top-4 med hhv. 4, 3, 2 og 1 flasker. 

Med den nye struktur er der præmier til top-7 med hhv. 3, 2, 1, 1, 1, 1 og 1 flasker. 

(3. pladsen får også en lille ”godtepose”) 

Dvs. samme antal flasker men flere spillere, der får noget med hjem. 

Det blev godt modtaget, så det fortsætter vi med i 2019. 

 

Planer for 2019 

For ganske nyligt er der sket det glædelige, at vi har fundet sammen med Christian Kjeldbjerg og aftalt, at 

hans firma PONDUS VIN vil være sponsor for Turferne i 2019. 

Vi har aftalt de overordnede rammer og har afstemt de indbyrdes forventninger og vil snart lægge faste 

planer for sæsonen. 

Vi starter samarbejdet allerede ved Turfernes åbningsturnering 4. april 2019, hvor præmierne vil komme fra 

PONDUS VIN, og måske har Christian en overraskelse med i ærmet. 

Vi glæder os til samarbejdet og jeg synes vi skal byde Christian velkommen både som sponsor og som nyt 

medlem af Turferne. 

 

Bestyrelsen har besluttet at udvide Turfernes Turneringsregler med et afsnit, hvor vi opfordrer til, at der 

spilles EDS og indberettes score efter alle turneringer/runder i Turfer regi. 

Se de opdaterede turneringsregler på Turfernes hjemmeside. 

 

Turneringsplanen for 2019 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 Skjoldenæsholm, 

Asserbo og Gilleleje), Turfer/Morgenfrue turneringer, Eclectic turnering og årets 

Sommertur til Møns Golfcenter mandag-tirsdag 19-20. august 2019 med overnatning på Præstekilde Hotel. 

 

Med golfhilsen og ønsket om en god 2019 sæson, 

Steen-Erik 


