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Bestyrelsen 
 

1. Bestyrelsen 

2. Indsatsområder og økonomi 

3. Sportslige resultater 

4. Udvalgsarbejde 

5. De væsentligste udfordringer og mål for de kommende år 

1. Bestyrelsen 

Den nuværende bestyrelse har afholdt 11 møder siden sidste 

generalforsamling. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde. Vi 

er (heldigvis) ikke altid enige, men vi finder altid fælles 

løsninger. Samarbejdet er så velfungerende, at det er vores 

anbefaling, at de tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år, 

alle får genvalg. Det fremmer samtidigt afslutningen af mange af 

de projekter, der er sat i søen - men hvor vi endnu ikke er nået i 

mål. 

2. Indsatsområder og økonomi 

Foreningens kasserer vil på generalforsamlingen gennemgå 

regnskab og budget. 

Vi har i år haft en svag faldende medlemstilgang, ligesom vi har 

måtte konstatere en afgang på størrelse med det, vi "normalt" har 

set i VGK. Det betyder, at vi pt. er 1.100 medlemmer. Det er 50 

mindre end budgetteret. Vi har derfor også måtte skære i 

omkostningerne og være tilbageholdende på udgiftssiden. 

Da vi er en forening, hvor man betaler kontingent - og der hidtil 

ikke har været beslutning om at spare op – er det vores holdning, 

at vi skal lande på et resultat, hvor der er balance mellem 

indtægter og udgifter - eller populært sagt et 0-resultat.  Vi 

lander for regnskabsåret med et samlet overskud på 48 tkr. Vi 

har haft en nedgang i de samlede indtægter på 2 procent, men 

har til gengæld holdt igen med udgifterne, hvor vi har sparet 2,5 

procent i forhold til sidste år. 

  

Medlemmer i 

bestyrelsen: 

 

Kim L. Christensen, 

Formand 

Søren Boye Nielsen, 

Næstformand 

Ole Nielsen, Kasserer 

Michael Hauskou 

Liuming Qin  
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Året har været præget af to væsentlige ting - nemlig jubilæum og 

tørke. Tørken har medført, at Greenkeeperstaben har måtte tage 

andre "værktøjer" i anvendelse end sidste år, hvor vi som bekendt 

var ved at drukne i regn. Samlet set synes vi, at greenkeeperne 

har gjort et godt arbejde, så banen alt i alt står rigtig godt. 

Jubilæumsugen var fantastisk. Cocktailen af sportslige- og sociale 

aktiviteter kombineret med det gode vejr og en fantastisk 

afsluttende fest gav et godt humør. Det er vores fornemmelse, at 

arrangementet samlet set var tilfredsstillende. Tak for 

medlemsopbakningen, vi havde i alt 750 deltagere til ugens 

turneringer og aktiviteter. 

Organisationen blev ændret sidste år. Vi har ansat René i 

Sekretariatet og Proshoppen har ansat Nicolaj. Vi synes, at de 

begge har været en stor gevinst. I Sekretariatet har det samtidigt 

medført en lavere lønudgift og øgede sponsorindtægter. 

Bestyrelsen oplever, at samarbejdet med klubbens ansatte i den 

nye organisation fungerer godt og efter hensigten. 

I april holdt Bestyrelsen og Baneudvalget i fællesskab 

dialogmøder, hvor vi drøftede planerne for banen samt 

medlemsfastholdelse. Baneudvalget har skrevet mere om dette i 

deres del af beretningen. I forhold til medlemsfastholdelsen er det 

mere og mere tydeligt, at vi skal øge indsatserne for at fastholde 

medlemmerne, herunder med særligt fokus på nyere medlemmer 

og at de sociale indsatser på tværs af eksisterende fora skal 

styrkes. 

Vi har arbejdet videre med at sikre, at klubben hele tiden 

tilgodeser de ønsker, som nutidens golfere har til et medlemskab. 

Vi har derfor også set visse forskydninger i medlemskategorierne, 

ligesom vi har fået 40 medlemmer af Flex ordningen. Det er 

bestyrelsens plan at fortsætte denne medlemskategori, som blev 

indført for et år siden som en forsøgsordning. Vi har lagt et 

maksimum ind på 100 Flex medlemmer, jf. klubbens vedtægter. 

3. Sportslige resultater 

Sports- og Eliteudvalget har igennem et par år arbejdet målrettet 

efter en 2020-plan. Det er meget tilfredsstillende for bestyrelsen at 

se denne struktur og fremtidsplanlægning bære frugt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestyrelses- og udvalgsberetninger 2017/18 

 

4 

 

Vi har igennem 2018 set nogle meget flotte præstationer på banen. 

Vi henviser til beretningens indlæg fra Sports- og Eliteudvalget, 

men vil gerne fremhæve følgende: 

• Dame 1- oprykning i 1. division 

• Herre 1 - oprykning i 2. division 

• Flere juniorer er - fuldstændig i tråd med 2020-planen - 

blevet integreret på de tre herrehold 

Vi vil samtidigt gentage stoltheden over Thorbjørn Olesens 

fantastiske præstationer. I år har han vundet endnu en sejr på 

Europa Touren (Italien), og han har fået stoltheden til at bruse i 

alle VGK'er med sin flotte deltagelse på Europas Ryder Cup hold. 

Tillykke Thorbjørn fra os alle i Værløse. 

4. Udvalgsarbejde 

Når man læser den samlede Bestyrelses- og Udvalgsberetning, 

kan man ikke undgå at blive stolt! De frivilliges arbejde er 

afgørende for, at vi kan drive klubben. Tak til jer alle. 

En særlig tak til de udvalgsformænd, der vælger at overdrage 

taktstokken til nye kræfter - vi glæder os til at give jer en 

velfortjent hyldest i forbindelse med generalforsamlingen. 

Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke vores 

sponsorer. Tak for jeres støtte - vi vil gerne gøre mere for, at I får 

endnu mere ud af jeres sponsorat. 

5. De væsentligste udfordringer og mål for de kommende år 

Økonomi 

• Vi vil fortsat have fokus på at øge de indtægter, der kommer 

ud over medlemskontingenter - dvs. greenfee indtægter, 

Firkløverordning og sponsorindtægter. 

• Vi forventer at indfri det valutalån, der udløber ved 

årsskiftet. Vores kassekredit kan rumme beløbet på 1,5 

mio.kr. 

Projekter 

• Banen er vores vigtigste aktiv - Bestyrelsen vil spille aktivt 

med i takt med Baneudvalgets løbende udvikling af 

plejeplanen og idekataloget fsv. angår større omlægninger 

på banen, så den høje kvalitet udbygges. 
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• Vi vil igangsætte endnu flere aktiviteter til fastholdelse af 

medlemmer - både sportslige og sociale aktiviteter. 

• Fremtidssikring af Værløse Golfklub. På 

generalforsamlingen vil vi give en kort orientering om 

igangværende projekter. 

Afslutningsvis vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle 

dem, der har deres daglige arbejdsplads i Værløse Golfklub. Vi 

ved, at I gør alt, hvad der står i jeres magt, for at vi, der benytter 

klubben og dens tilbud i fritiden, får den bedst mulige oplevelse. 

Tak for jeres indsats! 

På Bestyrelsens vegne, 

Kim Christensen 

Formand 
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Baneservice 
Baneservice består af 16 engagerede medlemmer, ligesom i 2017. 

Med udgangen af 2017 meddelte Hans O. Rasmussen, at han ikke 

længere havde mulighed for at være en del af Baneservice. Tak til 

Hans O. Rasmussen for hans indsats i Baneservice gennem flere 

år. Det er med glæde, at vi atter kan byde velkommen til Bent 

Olsson. 

Vagtplanen blev som sædvanlig lagt i april måned, og blev 

fordelt med ca. 2 vagter pr. måned til hvert medlem. Der køres på 

så godt som alle dage hele sæsonen igennem med få undtagelser. 

Baneservice fik i 2018 atter sin egen buggy, hvilket har betydet en 

noget lettere planlægning i Baneservice. 

Der bliver kontrolleret om de spillere, som vi møder, har lovligt 

bagmærke på sig, og at vores gæster har betalt greenfee, ligesom 

vi gør meget ud af at gøre vore spillere opmærksom på 

vigtigheden af at rette mærker op på greens. 

Det gode vejr i denne sommer har også betydet, at vi har 

medbragt drikkevarer, chokolade og frugt fra Golfcaféen. Dette er 

blevet godt modtaget af såvel vore egne medlemmer som vores 

greenfee gæster. 

Baneservice bliver normalt godt modtaget af vores medlemmer 

på banen, og kun i meget få tilfælde er der spillere, som er 

utilfredse med vores tilstedeværelse. 

HUSK, BANESERVICE UDFØRER ET STYKKE FRIVILLIGT 

ARBEJDE I KLUBBEN TIL GAVN FOR MEDLEMMERNE. 

Baneservice har også til opgave at hjælpe og yde service overfor 

især vores gæster og nye medlemmer, som jo af naturlige grunde 

ikke kender til faciliteterne i klubben. 

Antallet på 16 baneservice medlemmer passer fint til behovet og 

jeg håber, at de medlemmer, som pt. er i Baneservice også har lyst 

til at fortsætte i næste sæson. 

 

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Leif Mårtensson, 

Formand 

Bent Elley, 

Næstformand 

Jesper Clausager 

John Wichmann 

Kristian Krautwald 

Mogens Grüner 

Per Larsen 

Bjarne Christensen 

Vagn Petersen 

Kim L. Christensen 

Aase Khan 

Christian Kjeldbjerg 

Lars C. Christensen 

Peter Storgaard 

Tom Nisted 

Bent Olsson 

 

 



Bestyrelses- og udvalgsberetninger 2017/18 

 

7 

 

 

Jeg vil afslutte denne beretning med en stor tak til de 16 

baneservicemedlemmer, som i den forløbne sæson har ydet en 

stor indsats som " sherif" i Værløse Golfklub. 

Leif Mårtensson 

Formand for Baneservice 
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Baneudvalg 
Udvalget har fra i år fået en del nye medlemmer, kun Mogens 

Risvang og Jesper Kristensen (Chefgreenkeeper) er gengangere. 

De nye medlemmer er Jeanette Dam, Pia Fly Pedersen 

(Sekretariatsleder), Thomas Lindhardt (Headpro) og Henrik 

Sørensen (Formand for udvalget). 

Udvalget tilstræber at nå bredt ud, og derfor er udvalget udvidet 

med flere medlemmer end tidligere. Søren Boye er udvalgets 

kontakt til bestyrelsen. Søren deltager også flittigt i arbejdet. 

Vi besluttede hurtigt at afholde et dialogmøde og inviterede 

klubbens medlemmer. Mødet blev afholdt i april, og skulle give 

udvalget mulighed for at udveksle tanker og ideer med klubbens 

medlemmer.  

Et af udvalgets hovedbudskaber er, at al kommunikation vedr. 

banen skal gå gennem udvalget. Specielt er det vigtig, at kritik af 

banen kommer til udvalgets medlemmer. Baneudvalget har til 

gengæld lovet at behandle alle henvendelser af seriøs karakter. 

Har man ros, hyggesnak og oplysende spørgsmål på hjerte, er 

man altid velkommen til at henvende sig til greenkeeperne 

direkte. 

Udvalget har afholdt 6 møder i løbet af året, 3 banegennemgange, 

et dialogmøde og en inspirationstur til Helsingør. 

Møderne består af status fra Chefgreenkeeper (Jesper Kristensen) 

om banens tilstand og greenkeepernes fokusområder i perioden 

siden sidste møde og fremadrettet. 

Vi behandler de henvendelser, vi har fået fra medlemmer og 

drøfter ændringer og nye tiltag på banen. Vi opdaterer løbende 

plejeplanen, som er det redskab, greenkeeperne arbejder efter. 

Af beslutninger som udvalget og greenkeeperne har truffet i år, 

skal nævnes: 

• Opsætning af nye afstandsmarkeringer. 

• Igangsættelse af tee 39 på for9. 

• Renovering af tee 49 på hul 1. 

• At få andre og måske færre skraldespande på teestederne. 

• Oprensning af søen på hul 7. 

• Undersøgelse af nye dræningstiltag. 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Henrik Sørensen, 

Formand 

Mogens Risvang 

Jeanette Dam 

Thomas Lindhardt, 

Headpro 

Jesper Kristensen, 

Chefgreenkeeper 

Pia Fly Pedersen, 

Sekretariatsleder 

 

 

 

 



Bestyrelses- og udvalgsberetninger 2017/18 

 

9 

 

• Idékatalog på udarbejdelse af nye og mere omfattende 

ændringer på banen, som oplæg til bestyrelsen. 

• Der arbejdes på mere spændende sigte-punkter på 

drivingrange, som robotterne også kan være i stue med. 

• Omlægning til krybende hvene på greens. 

Sæsonen blev, modsat sidste år, præget af den længste 

tørkeperiode i mands minde. Det betød ret hurtigt, at det 

planlagte arbejde på banen måtte revurderes. Teested 49 på hul 1 

kom alt for sent op at køre, hvilket betød en lang periode med en 

provisorisk teebox. Da der næsten ikke var mere græs på fairway, 

som skulle klippes, blev der i stedet tid til oprensning af søen på 

hul 7. 

Da tørken var forbi, skulle de planlagte arbejder indhentes, med 

topdres af teesteder, fairways og greens igangsat. Dette arbejde 

foregik over en intens periode, hvor den nødvendige prioritering 

betød at dele af banen blev forsømt, med en lidt for høj ¨første 

klip¨ og knapt så pæne teesteder. Meget af det arbejde, som har 

været udført i eftersommeren, har handlet om styrke banens 

modstandskraft mod svampeangreb samt forberede banen til den 

nye sæson. 

Greens er jo altid til diskussion, og vi tilstræber ikke 

nødvendigvis de hurtigste greens, men at de er jævne og 

pålidelige. Der blev op til sæsonen købt ny greenklipper og 

tromle. Det er besluttet at tromle mere, så vi får pålidelige og 

ensartede greens. 

Udvalget er meget tilfreds med banes generelle stand i år, trods 

de udfordringer, der har været. Tilfredsheden deles af mange af 

spillerne, viser de tilfredshedsundersøgelser, der er lavet blandt 

medlemmer og gæster. 

Udvalget vil gerne takke greenkeeperne for godt samarbejde og 

klubbens medlemmer for jeres engagement i banens ve og vel. 

Henrik Sørensen 

Formand for Baneudvalget 
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Begynderudvalg 
Der er gennemført 10 Kanin/ Blå mandage med 40-50 tilmeldinger 

pr. gang. Alle deltager til spisning/socialt samvær bagefter. 

Derudover af der afholdt en række Kaninturneringer, hvor der er 

løbende start.  

Aktiviteter for begyndere har i denne sæson været lagt på 

torsdage, da vi ønsker at adskille det fra træning med Pro-erne. 

Sidste sæson var det lidt for meget med begge aktiviteter på 

samme dag. 

Der er lavet en løbende turnering, mere for sjov, da det primære 

ved Blå mandage er det sociale samvær under matchen og ved 

den efterfølgende spisning. Der har været afholdt en Blå søndag 

med 22 tilmeldte, men dette er lagt på is, da man ikke kan lægge 

beslag på banen på søndage. 

Begynderudvalget har endnu ikke opgjort, hvor mange der har 

fået national spilleret i 2018. Det kommer senere.  

Vi er 10 medlemmer i udvalget. Tak til alle og også en stor tak til 

Sekretariatet. Kæmpe tak til alle vores faddere for at stå til 

disposition.  

Eugene Spiro 

Formand for Begynderudvalget 

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Eugene Spiro, 

Formand 

Inger Frankel 

Arne Kristensen 

Britt-Mari Risberg 

Leif Mårtensson 

Steen Hagensen 

Ove Larsen 

Susanne Bech 

Yuying Chen 

Susanne Clausager 
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Juniorudvalg 
Juniorudvalget skaber rammerne for, at vores juniorer har et godt 

socialt miljø, så der er grobund for at skabe udvikling. Det er 

essentielt, at juniorerne har det godt sammen uanset niveau og 

alder. Vi fokuserer på at skabe en stor solid bredde samtidig med 

en dygtig juniorelite. 

NYT i ÅR 

Cleveland Srixon Værløse Junior Open: Vi har med stor succes for 

første gang afviklet en Junior DGU Rangliste turnering, som var 

tællende til diverse DGU-ranglister. Det lykkedes os at sætte et 

kæmpe skib i søen i år, og få en rangliste turnering til Værløse. Vi 

havde fuldt felt så alle 67 spillere skulle spille 2x18 huller, dog 

spillede vores U12 række 1x18 huller. Juniorerne var glade, 

selvom turneringen blev afviklet i et voldsomt stormvejr, der gav 

mange spillemæssige udfordringer. Vi fik samlet alle kræfter 

sammen, og fik afviklet turneringen professionelt. Mange hjalp 

med alle de opgaver, der skulle løses. Vi havde startere på hul 1 

og hul 10, midtvejsscore-registrering, dommer, for-caddies etc. 

Alt var koordineret af Erik Krzton, som fik tingene til at glide. 

Kæmpe TAK.  

Yderligere TAK til Cleveland Srixon for det pæne sponsorat. Alt i 

alt gav turneringen et pænt overskud til klubkassen. Vi har 

allerede planlagt at gentage succesen i 2019. 

FASTHOLDELSE 

Vores juniorer er vanskelige at fastholde, og det er særligt i tiden, 

før de får banetilladelse, at de falder fra. Men vi oplever også, at 

de falder fra, når de har fået deres banetilladelse. Vi har altid 

arbejdet med kortere tee for at sikre en god succesoplevelse fra 

starten. Vi ønsker os stadig en officiel tee 35. Vi afviklede en 

distriktsturnering i år, hvor vi havde 70 børn fra forskellige 

klubber ude at spille, og alle spillede kort tee. Vi havde meget stor 

succes med en kort bane, udfordringerne er i forvejen mange, så 

behøver længden ikke også være et problem. Det er altid sjovere 

at lave par eller bogie end at lave 7 eller 8 eller 9. Yderligere tager 

det kortere tid at spille en kortere tee. 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Lene Sommer, 

Formand 

Jan-Christian 

Haxthausen 

Claus Nielsen 

Claus Fræhr 

Mikkelsen 

Erik Krzton 

Jesper Ladegaard 

Thomas Lindhardt, 

Head Pro 
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Kæmpe TAK til Liuming Qin, for sponsering af vores 

juniorhjælpetræner Martin Godske. Det har vist sig at være en 

kæmpe hjælp at få de helt nye juniorer ud til banetræning. Martin 

træner dem i alle de gængse ting på bane, dropperegler, hvis tur 

er det, hvor stiller jeg min bag etc. Martin er god til at få juniorer 

til at få en god oplevelse ude på banen. Dette hjælper rigtig meget 

ift. fastholdelse. 

Rekruttering  

Vi har igen i år været i stand til at skabe opmærksomhed omkring 

golfsporten, og har haft en del børn til prøvetræning. Vi har 

deltaget i Golfens Dag, haft sommerskoler, besøg af Bagsværd 

Friskole samt haft et længere struktureret besøg af 5. og 6. klasser 

fra Syvstjerneskolen, hvor vi søgte og fik bevilliget midler fra 

kommunens Åben Skole Pulje. Vi har haft ca. 30 nye 

juniormedlemmer i løbet af sæsonen, hvoraf 13 er blevet rigtige 

medlemmer. Vi har både haft tilgang af små 7-10-årige og 14-15- 

årige børn.  

Vores nye rekrutteringskoncept har fungeret hensigtsmæssigt. Vi 

er nu 70 juniormedlemmer, så vi formår at forblive nogenlunde 

stabile, hvilket er særlig godt set i lyset af, at rigtig mange 

golfklubber har dalende antal juniormedlemmer og svært ved at 

holde på juniorerne.  

Arrangementer  

Vi har afholdt en lang række arrangementer for juniorerne i år. 

Både turneringer og konkurrencedage med short game øvelser, 

løbende fredagsturnering og træningslejr, sommerferiegolf og 

Halloweengolf samt Juniorpokal-turnering. Børnene nyder at 

deltage, og vi har rigtig god forældreopbakning til vores 

arrangementer.  
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Sommercamp  

Sommercampen var igen i år en stor succes med ca. 30 børn til 

overnatning i telte. Vi spillede turnering fredag eftermiddag, 

grillede burgere og hyggede med golf-skattejagt på hele 

træningsanlægget. Lørdag var short game test, træning og så igen 

turnering. Søndag blev der spillet Ryder Cup børn mod forældre, 

hvor ungerne fik sat forældrene på plads med en stensikker sejr. 

Vi må igen igen takke alle de forældre, der bidrager til at skabe 

rammer om en succesfuld camp. Yderligere en tak til alle 

medlemmer af juniorudvalget, som altid stiller op med hjælpende 

hænder.  

Fredagsspil  

Vi afvikler en løbende turnering hver fredag. Turneringen 

fungerer som bane-træning for de mindste, hvor vi har tilknyttet 

en voksen til hver bold. Således lærer børnene, hvordan man 

spiller rigtig golf, og vi snakker sikkerhed og regler undervejs. 

Nogle spiller 5 huller fra 150 meters markeringen (gul 

skildpadde), andre spiller rigtig turnering over 9 huller. For de 

større juniorer giver fredagsturneringen et særligt godt 

udgangspunkt for at spille sammen med de andre juniorer. 

Samtidig får de spilleerfaring.  

Juniorelite  

Vi har i år fortsat brugt mange kræfter på vores dygtigste 

juniorer. De har arbejdet med skriftlige målsætninger som 

løbende tilpasses, fokuseret selvtræning, mental fokus, 

spændingsniveau samt målsætning for enkelte turneringer og 

efterfølgende evaluering etc. Vi fik sponsoreret en 3-dages 

træningslejr af Peder Holm (TAK), hvor vi fokuserede på cource 

management, wedgegame og teknisk indspil/bunker træning. 

Yderligere havde vi en 3 timers workshop med Mental Motion 

om mental fokus/spændingsniveau/ forventningsafstemning, som 

vores juniorer tog rigtig godt imod og flere individuelt arbejder 

videre med. Over vinteren arbejder vi struktureret med fysisk 

træning med golf som omdrejningspunkt. 
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Sportslige resultater  

Vores største sportslige resultat i år er, at 9 dygtige juniorer har 

etableret sig i herre-eliten, som består af 25 mand. Heraf er 

Joachim Nordli blevet en etableret 1.holds spiller, mens Martin, 

Jacob, Niklas, Nicholas og Lucas har sat sig tungt på 2.holdet. Der 

er kæmpe sportslig fremgang i vores dygtige juniorelite, og de 

har et fantastisk sammenhold, hvilket giver gode 

træningsbetingelser og konkurrencevilkår. 

Vores JHT hold U22B har igen i år haft succes med at spille sig 

videre fra sin pulje, vinde mellemrundekampen og dermed 

kvalificeret sig til landsdelsfinalen/Sjællandsmesterskabet. Her 

tabte de desværre deres semifinale – men godt spillet alligevel – 

Martin Godske, Anders Lüders, Niklas Sharp og Mathias 

Wodstrup. 

I klubmesterskabet havde vi 10 juniordeltagere, hvoraf 6 klarede 

cuttet til søndagen. Joachim Nordli bliver nr. 3 i herrerækken og 

vinder Juniorklubmesterskabet. Nicholas bliver nr. 7, Mathias nr. 

8, Jacob nr. 9, Niklas nr. 11 og Lucas nr. 13 i herre-

klubmesterskabet. KÆMPE TILLYKKE JOACHIM. 

Til sidst vil jeg takke udvalget for endnu et godt og konstruktivt 

år. En særlig tak til Thomas for stort engagement, initiativ og 

involvering i den enkelte spiller. Det værdsættes af både børn og 

forældre. Tak til Nicolaj Knak for mange gode træningstimer og 

kæmpe engagement i juniorernes udvikling. 

Lene Sommer  

Formand for Juniorudvalget 
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Regel-, dommer- og handicap-

udvalg 
Som I ved, så træder de nye golfregler i kraft 1. januar 2019. De 

trykte danske materialer bliver tilgængelige i november 2018. 

Vi glæder os til at præsentere de nye golfregler for klubbens 

medlemmer ved forskellige arrangementer i starten af 2019. 

Vi har i år – som tidligere – taget os af begynderne, når det 

gælder golfreglerne. Begynderne skal både igennem en teoriaften, 

og en tur på banen, hvor teorien bliver mere praktisk 

anskueliggjort. Vi har haft 10 sessioner med tilmelding via 

GolfBox samt nogle ekstra sessioner afholdt efter behov. 

Vi har også i år haft fadderne en tur på banen, for selv om man 

har spillet golf i mange år, kan der stadig være tvivl om nogle 

fremgangsmåder, så det er godt for fadderne at få frisket stoffet 

op, inden de skal tage sig af kaninerne.   

I år har vi fået to nye medlemmer i udvalget i gang, nemlig Ole 

de Neergaard og Per Iversen, der begge er aktive i Herreklubben. 

Ole og Per har deltaget i regel opdaterings seminarer, og skal i 

løbet af 2019 igennem kursus og eksamen hos DGU. Birgit V. 

Jacobsen har desværre valgt at træde ud af udvalget, Birgit vil 

hen over vinteren være med til at implementere de nye regler i 

klubben. Tusinde tak til Birgit for den store indsats i udvalget og 

også som dommer i klubbens turneringer.  

Karin Brandt 

Formand for Regel-, dommer- og handicap-udvalg 

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Karin Brandt, 

Formand og 

Handicap-Komité 

Birgit Jacobsen 

Søren Jonasen 

Ole de Neergaard 

Per Samsøe Iversen 
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Motionistudvalg 
Bestyrelsen har i denne sæson besluttet at starte et nyt udvalg, 

Motionistudvalget. På baggrund af forskellige gode og 

konstruktive input fra dialogmøderne og vores 

medlemsundersøgelser har det vist sig, at der er efterspørgsel 

efter og behov for et udvalg, der retter sin opmærksomhed, 

aktiviteter og initiativer mod de voksne motionister i klubben. 

Det handler særligt om de medlemmer, der ikke er integreret i 

klubber-i-klubben, regionsgolf, Blå Mandag eller klubbens øvrige 

turneringer. Udvalget vil forsøge at målrette forskellige 

aktiviteter mod disse medlemmer, og har allerede i efteråret 2018 

gennemført nogle forsøg i form af søndagsturneringer og 

træningsaftener.  

De nye aktiviteter vil både have et indhold af træning og 

hyggelige turneringer, hvor det sociale samvær vil være et 

gennemgående træk. 

Der har var stor tilslutning til de første arrangementer, og vi har 

fået meget positive tilbagemeldinger, input og ideer. Det er vores 

klare oplevelse, at der er mange medlemmer, som vil få glæde af 

disse arrangementer og på den baggrund få en tættere tilknytning 

til klubben. Vi evaluerer disse første aktiviteter i løbet af vinteren, 

og vil på den baggrund planlægge aktiviteterne for den 

kommende sæson. 

Men allerede i vinterhalvåret har Motionistudvalget taget initiativ 

til et nyt tiltag i klubben – SimGolf. Vi har organiseret 5 fælles 

omgange simulator-golf i Grøndal Multicenter ved Bellahøj.  

Michael Hauskou 

Midlertidig formand for Senior/Motionistudvalg  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Anette Lindhard 

Karin Weltz 

Robert Grandahl 

Rolf Linnebjerg 

René Stisen, 

Klubkoordinator 

Michael Hauskou, 

Bestyrelsesmedlem 
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Sports- og Eliteudvalg 
 

Sports og Elite udvalget kan berette om en super god sæson med 

oprykning til 1. holdet hos damerne, som rykker op i 1. division 

samt Herre 1 som rykker op i 2. division. Stort tillykke til begge 

hold.  

Senior og veteranholdene konsoliderede sig i 2. division, hvilket 

var yderst tilfredsstillende.  

Strategien med fokus på det korte spil samt bedst, når det 

gælder, ser ud til at bære frugt.  

2018 bød også på endnu flere juniorer, som er blevet integreret på 

de 3 herrehold. 

Herre-eliten: 

Målet for Herrer 1 var at spille med om oprykning til 2. division, 

og med lidt hjælp fra andre hold i puljen i den sidste weekend, 

lykkedes det holdet at vinde puljen. Det betød, at holdet skulle 

spille om oprykning mod Helsingør på neutral bane i Hørsholm. 

Det blev en tæt match, som blev afgjort i den sidste holdmatch på 

hul 18, hvor det lykkedes at få en birdie, som var nok til at dele 

hullet. Det betød, at Værløse vandt matchen 7,5 – 4,5. Holdet 

rykker op i 2. division, og det betyder, at holdet skal spille 36 

huller lørdag og søndag til næste år.  

Herre 2 har spillet i 4. division, hvor der har været stærk 

modstand og til trods for et godt mix. af juniorer og nogle 

rutinerede herrer, så må holdet en tur ned i 5. division. Jeg er 

sikker på, at holdet vender stærkt tilbage i 2019, og vil kæmpe 

med om oprykning. 

Herre 3, som er bobler holdet, har primært været med talentfulde 

juniorer i elitetruppen og modsat sidste år, så har der været 

yderst kvalificeret modstand i alle matcher, som betød at der var 

en del nederlag. Det har givet spillerne hård på brystet.    

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Johnny Hansen, 

Formand 

Vinni Vendelev 

Eriksen 

Arne Jacobsen 

Christian Blomqvist 

Anne Kaae 

Thomas Lindhardt, 

Head Pro 

Nicolaj Knak, Pro 
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Herrerne har ikke haft den store tilslutning til klubmesterskaberne 

de sidste par år, så det var dejligt at tilslutningen i år var så stor, at 

der i år var en cut grænse efter lørdag.  

Dame-eliten: 

Vi havde i 2018 tilmeldt 2 hold hos damerne hvor dame 1 spillede i 

2. division og dame 2 spillede i kvalifikationens rækken.  

Dame 1 holdet var så suveræne i deres pulje, at de kunne spille den 

sidste match om søndagen uden pres, da oprykningen var sikret 

om lørdagen. Tilgangen af Julie Holm til 1. holdet har været med til 

at løfte hele holdet, som har spillet en flot sæson, der betyder, at 

holdet skal spille i 1. division til næste år. Det betyder, at der også 

skal spilles 36 huller både lørdag og søndag. Super flot af hele 

holdet. 

Dame 2 holdet spillede i kvalifikationsrækken og blev nr. 2 i deres 

pulje. Det er godt kæmpet. 

Senior-eliten: 

I 2017 sæsonen kunne senior holdet ikke rykke ned fra 2. division, 

men det var lavet om til 2018 sæsonen, så målet var at blive i 2. 

division. Holdet blev nr. 3 i puljen, hvilket er godkendt.  

Veteran-eliten: 

Målet for Veteran holdet var at forsvare sin 2. plads som i 2017 

sæsonen. Holdet blev nr. 2 i sin pulje, så målsætningen blev 

opfyldt, hvilket betyder, at man vel godt kan drømme om en 

oprykning i 2019 for veteranholdet.   

Generelt: 

2018 blev året hvor vi fik 2 damehold samt havde over 10 

juniorspillere på de 3 herrehold. 
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I regionsgolf har Værløse i 2018 været repræsenteret med hold i 

nedenstående rækker 

A-rækken  

B-rækken  

C-rækken  

Senior A & B 

Veteran A & B 

 

Der var desværre ingen pulje vinder i 2018 fra Værløses side.  

 

Igen i 2019 tilmeldes hold til regionsgolfen, hold øje med 

hjemmesiden i foråret, hvor der vil komme mere information 

omkring tilmelding til de forskellige hold. 

 

Der skal til slut, lyde en stor tak til starter holdet, som har ydet en 

fantastisk indsats til DM-turneringen.  

Med sportslige golfhilsner  

Johnny Hansen 

Formand for Sports- og Eliteudvalget   
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Turneringsudvalg 
Sikken en sæson! 73 sommerdage, ingen regn, MEN en meget 

afsvedet bane det meste af sommeren, hvilket betød høje scores, 

da bolden bare rullede og rullede. 

TU havde i år planlagt 5 turneringer, 2 drop in, klubmesterskaber 

samt som noget nyt en løbende hulspilsturnering og en løbende 

mixed parturnering.   

Foråret var dog lidt vådt, og det afspejlede sig i tilmeldingen til 

Åbningsturneringen den 15. april med 75 deltagere. Der plejer at 

være flere. Pinseturneringen med obligatorisk morgenkaffe var 

igen i år en god oplevelse med 68 deltagere. 2-

generationsturneringen og den sideløbende parturnering havde 

også en god tilslutning med 30 hold, og alle hyggede sig på 

dagen.  

Og så var det jo jubilæumsår i år. 25 år. Fest i en hel uge, hvor 

turneringsudvalget stod for ugens sidste turnering, 

Jubilumsfestturneringen med hele 100 deltagere opdelt i 25 hold. 

Det var en fantastisk dag med meget høje scores og glade spillere. 

Holdene kæmpede virkelig hele dagen.   

To drop in turneringer blev afholdt i juli med henholdsvis 19 og 

20 deltagere. 

Klub- og rækkemesterskaberne i slagspil blev afviklet i 

weekenden den 8-9 september i fint vejr. Semi – og finale i hulspil 

den 22. september blev en mere blandet affære med regn, blæst 

og sol.  

Afslutningsturneringen er i skrivende stund ikke afholdt endnu - 

afholdes den 7. oktober.  

Sideløbende med klubbens turneringer har vi deltaget i ABACUS 

CUP. Heller ikke i år nåede vi til finalen.   

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Anne-Lise Hansen, 

Formand 

Hanne Saugmann, 

Formand 

Anni Saabye 

Sonja Horsted 

Henny Nielsen 

Henrik Jørgensen 

Karen Overgaard 
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Årets ene nyhed:  

Løbende parturnering fik en god start med 25 par tilmeldt, som 

startede ud i 6 puljer der spillede alle mod alle. Den endelige 

kamp om 1.-2. pladsen og 3.-4. pladsen blev spillet den 23. 

september. Deltagerne var meget glade for turneringen, og mon 

ikke den bliver til noget igen næste sæson. 

Årets anden nyhed:  

Løbende hulspilsturnering. Der var fra start 20 deltagere og alle 

er gået op i det med liv og sjæl. Finalen mangler dog at blive 

spillet, så vinderen er ikke fundet endnu. Sikkert også en 

turnering, som vi ser igen i næste sæson. 

Regel – og dommerudvalget, Birgit Vestergård Jacobsen, Karin 

Brandt og Søren Jonasen bistod os til klub- og 

rækkemesterskaberne. Der var dog ingen, der fik behov for en 

dommer. Men tak fordi I var til rådighed.   

Igen i år har vi haft trofaste sponsorer. OBH Nordica – Tefal til 

åbningsturneringen, Pondus Vin til pinseturneringen, Crowe 

Horwath og Wilson Staff til jubilæumsfestturneringen, 

Proshoppen v/ Thomas Lindhardt med sponsorgaver henover 

sæsonen og Caféen med gavekort.   

Tak til alle medlemmer, der har villet spille med henover 

sæsonen – der har igen i år været mange nye ansigter, dejligt -   til 

sekretariatet for kæmpe hjælp - til proshoppen og cafeen for godt 

samarbejde. Greenkeeperstaben v/ Jesper, som jo ikke har brugt 

meget tid på at slå græs på fairway i år, alligevel skal de have en 

stor tak for arbejdet med banen, især greens, som alle har rost. 

De fleste medlemmer af Turneringsudvalget takker af for denne 

gang. Flere efter mere end 8 år i udvalget. Der er allerede gang i 

et nyt udvalg, som vil stå for planlægningen af næste års 

aktiviteter.  
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Klubmestre 2018 

Slagspil  

Anni Dich Fredelund og Nicolaj Knak  

Hulspil  

Tina Hauberg Jensen og Nicolaj Knak  

Rækkemestre   

Midage herrer Thomas Lindhardt Hansen  

Senior herrer Henrik Jørgensen  

Veteran herrer Niels Jørgen Adamsen  

Senior damer Liuming Qin  

Juniormesterskabet   

Joachim Nordli   

 

På turneringsudvalgets vegne  

Anne-Lise Hansen og Hanne Saugmann  
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Dameklubben 
Dameklubben startede året med at afholde Infomøde, hvor vi 

havde indbudt nye medlemmer i klubben til at spise sammen 

med Dameklubbens bestyrelse inden Infomødet. 

I sæson 2018 har Dameklubben haft 121 medlemmer – 3 færre end 

i 2017. 

Vi har afholdt 6 spiseturneringer, og deltagerantallet har lige som 

sidste år ligget på ca. 50 pr. gang. 

Den 2. maj havde vi besøg af Onsdagspigerne fra Gilleleje og 

havde en rigtig hyggelig dag/aften, og hvor vi endnu engang løb 

af med sejren. 

Vi sprang Hekseturneringen over i år, på grund af klubbens 

jubilæumsuge, hvor vi i stedet arrangerede en ’Åben Damedag’. 

Vi var 50 spillere, hvoraf de 10 kom udefra. 

Den 1. august spillede vi mod vores anden venskabsklub – 

Skovbo (i Skovbo). Også der var det Værløse, der løb af med 

sejren. 

Weekendturen gik den 18. og 19. august til Lydinge Golf Resort i 

Sverige.  I år var vi 20 piger på turen, og den samlede 

weekendvinder blev Christine Hansen. 

En stor tak til vores sponsorer for sæsonen 2018. Tak for de 

mange flotte præmier, I har givet til vores turneringer. 

Tak til MENY v/Søren Engberg for de flotte præmier, desværre 

kunne Søren ikke deltage i turneringen. 

Desuden stor tak til Proshoppen, Hobnob Copenhagen, Lisbeth 

Vang, Skoringen, 2Eyes og Knapdesign. 

Tak til alle for en god sæson. På gensyn næste år. 

Anni Saabye 

Formand for Dameklubbens bestyrelse  

Dameklubbens 

bestyrelse: 

 

Anni Saabye, Formand 

Birgit Jørgensen 

Lena Dahl 

Lene Larsen 

Jette Hansen 

Marianne Skjøt, 

Kasserer 
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Herreklubben 
ÅRETS GANG I 2018 

Bestyrelsen besluttede at forkæle 2018 sæsonen med et 

fremragende vejr og en fantastik sommer. Vi sørgede for, at 

starten på sæsonen var isnende kold, så fårene blev skilt fra 

bukkene. På den måde kunne sæsonen gennemføres med vanlig 

succes.  

Årsmøde 

Som første aktivitet i 2018 var årsmødet, der blev afholdt den 21. 

marts. Regnskab, kontingent og bestyrelse blev godkendt, og 

planerne for sæsonen afsløret. Der var genvalg til samtlige 

bestyrelsesmedlemmer. 

Herreklubtouren 

Traditionen tro har Tour’en været omdrejningspunktet i 

herreklubben. Turneringen har været opdelt i fire rækker, hvor 

der spilles stableford. Herreklubtouren 2018 startede d. 3. april og 

sluttede d. 2. oktober. I løbet af de 27 uger, har herreklubbens 

medlemmer afviklet over 2.000 tællende runder, og det betyder, 

at der i gennemsnit, hver eneste tirsdag, har været over 80 

medlemmer på banen. Da stort set alle har spillet EDS hver gang, 

har det bidraget til, at den enkelte spiller opnår et handicap, der 

passer til deres styrke. Selvom Tour’en er afsluttet, vil vi bevare 

spændingen og slutresultatet til vores afslutningsmatch den 20. 

oktober, så vinderne afsløres ikke her. 

Eclectic cup 

Sideløbende med Herreklubtouren afvikledes Eclectic cup - en 

sidekonkurrence, hvor man henover en del af sæsonen oparbejder 

et idealscorekort med spil på herreklubtouren. Der blev spillet i 

de samme rækker som på Herreklubtouren. Eclecticsæsonen er 

identisk med Toursæsonen. 

Månedsmatcher 

Der blev i 2018 afholdt seks månedsmatcher, med følgende 

præmiesponsorer:  

Herreklubbens 

bestyrelse: 

 

Jan Martinussen, 

Formand 

Ole de Neergaard, 

Kasserer 

Morten Viholt, 

Sekretær og 

Webmaster 

Søren Jonasen, 

Exceloperatør og 

øverste 

Tourmyndighed – 

Hård men uretfærdig 

Henrik Sørensen, 

Månedsmatchleder 

Steen Lindhardt, 

Matchleder 

Urs Kent, 

Sponsorkontakt, 

præmieindkøber 
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• Åbningsmatch 24. april – sponsor Thomas Lindhardt  

• Månedsmatch 22. maj  

• Åben Jubilæumsmatch 27. juni – Sponsor Henrik Sørensen 

• Månedsmatch 14. august – Sponsor Skovgaard Vin APS 

• Månedsmatch 11. september – Sponsor Norwegian 

Hospitality Group A/S  

• Afslutningsmatch 22. oktober – Sponsor Egil Hulgaard, Det 

Konservative Folkeparti 

Vinderne af de afholdte månedsmatcher kan ses på 

Herreklubbens hjemmeside. Mange tak til sponsorerne, der igen i 

år muliggjorde en sand præmieregn til vinderne. 

Jubilæumsmatchen 

Som led i fejringen af vores vedhængs jubilæum, blev 

månedsmatchen i juni til en åben jubilæumsturnering. Der var 

tumult omkring afviklingen, da der var sammenfald med en af 

Danmarks kampe ved fodbold-VM. Derfor blev turneringen efter 

lidt tumult afholdt onsdag. Der var også lidt kaos omkring 

betaling på dagen, men alle kom ud at spille. 

Sommerturen 2018 

Sommerturen gik i 2018 atter til Sverige, nærmere betegnet til 

Halland, hvor vi spillede Laholms GK og Halmstad GK 

(Nordbanen), og som garant for en optimal tur, havde Karsten 

Meier og Finn Holm Nielsen endnu engang kastet al deres 

ekspertise ind i projektet. Især banen i Halmstad var en stor 

oplevelse – der var vandingsanlæg på fairways – noget man satte 

pris på i sommeren 2018. Turen var en stor succes – d’herrers 

evner fornægtede sig ikke. Vi har allerede kørt dem i stilling til 

Sommerturen 2019. 

Matchen mod Møllemændene  

Matchen mod Møllemændene blev afviklet på Mølleåens 

Golfklub. Desværre blev det i år til et nederlag, men med den 

mindst mulige margin – et godt resultat på udebane. 
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Herreklubbens hjemmeside 

Adressen er ” www.herreklub.dk”, hvor der kan hentes mange 

vigtige oplysninger. 

Jeg vil benytte lejligheden til at udtrykke min taknemmelighed 

over for Herreklubbens bestyrelsesmedlemmer. 

Med dem er det en svir at være formand. 

Tak for 2018 og på gensyn i 2019 

På Herreklubbens vegne, 

Jan Martinussen, formand 
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Morgenfruerne 
Vi har i alt 59 medlemmer, heraf er der 8 nye fra denne sæson. 

Vi har i den forløbne sæson haft udfordringer med at leve op til 

vores målsætning om varierede spilleformer og socialt samvær. 

Selv om vores tider i juli måned blev inddraget, har vi haft 20 

ordinære spilledage, heraf 10 almindelige turneringer. 

Vi har spillet på fremmed bane - i Holbæk - med pæn tilslutning. 

Forårsturen gik til Falster, med en overnatning. 

Der var god tilslutning til de to venskabsturneringer med 

Turferne. 

I den kommende sæson, vil vi fortsat arbejde på at styrke det 

sociale, med åbne ører for input fra medlemmerne. 

Jeanette Dam 

Formand for Morgenfruerne 

  

Morgenfruernes 

bestyrelse: 

 

Jeanette Dam, 

Formand 

Karen Laursen, 

Næstformand 

Henriette Lillegaard, 

Sekretær 

Ilse Bachmann, 

Kasserer 
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Turferne 
I 2018 har vi været 91 medlemmer i klubben for herrer, der er 

fyldt 55 år. 

Årets første aktivitet var årsmødet, der blev afholdt 22. marts 

2018. Formandens beretning, regnskab, budget og kontingent 

blev godkendt.  

Årets turneringer 

Løbende turneringer 

Turferne spiller hver torsdag med mødetid klokken 07:15. De 

fremmødte udskriver scorekort, som vores næstformand, Bent 

Elley ved lodtrækning sammensætter i bolde, som starter i en 

baglæns gunstart. 

På trods af den tidlige mødetid er vi som regel 40-50 friske 

Turfere, der møder op hver torsdag. 

Vi har afviklet 3 løbende turneringer i 2018, 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. Ved 1-dags turneringen efter 

den sidste løbende turnering er der desuden præmier for Eclectic 

turneringen. 

Eclectic turnering 

Hen over hele sæsonen afvikles der en Eclectic turnering, hvor 

man noterer den bedste score på alle huller og således oparbejder 

et idealscorekort.  

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 med mellem 32 og 40 glade Turfere. 

 

 

Turfernes bestyrelse: 

 

Steen-Erik Hansen, 

Formand 

Bent Elley, 

Næstformand 

Leif Hagen Jensen, 

Kasserer 

Erik Boje, Sekretær 
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Turferne/Morgenfruerne 

To gange i løbet af sæsonen er der spillet en fælles turnering, hvor 

turfer/morgenfrue danner hold i en greensome.  

Den ene gang inviterer Turferne på en torsdag, og den anden 

gang inviterer Morgenfruerne på en mandag. 

På Turfernes vegne, 

Steen-Erik Hansen 

Formand for Turferne 
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Hole in one 2018 
 

 

8. maj, hul 4: Claus Christensen 

 

 

 

20. maj, hul 12: Henrik Eghjort Rossman 

 

 

 

3. juni, hul 12: Peter Törnkvist 

 

 

 

 

30. juni, hul 15: Henrik Svane 

 

 

 

14. august, hul 9: Asger Balle 

 

 

 

11. september, hul 9: Ulf Hellman 
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