
Formandens beretning for 2022 

I 2022 har vi været 82 medlemmer i klubben for herrer, der er fyldt 55 år. 
Årets første aktivitet var årsmødet/generalforsamlingen, der blev afholdt 17. marts 2022.  
Formandens beretning, regnskab, budget og kontingent blev godkendt, se Turfernes hjemmeside.  
Det blev bl.a. besluttet, at Turferne i 2022 skulle spille fra Tee 52 i stedet for som tidligere Tee 58. 

Turferspil 
Turferne spiller hver torsdag morgen. De fremmødte udskriver scorekort, som afleveres til turneringsledelsen 

SENEST kl. 07.15. 
Turneringsledelsen foretager lodtrækning og sammensætter bolde, som starter i en baglæns gunstart. På trods 
af den tidlige mødetid var vi som regel 40-50 friske Turfere, der mødte op hver torsdag. 

Årets turneringer 

Åbningsturnering 

I 2022 har vi haft rigtigt godt golfvejr om torsdagen, hvilket det store og stabile fremmøde også bekræfter. 
Dog blev Åbningsturneringen gennemført i rusk og regn, så denne dag var der kun mødt 18 Turfere frem, og 
kun 7 af disse gennemførte de 18 huller. Der var derfor præmier til ALLE denne dag. 😊  

Løbende turneringer 

Vi har afviklet 3 løbende turneringer i 2022, som hver løber over 5 torsdage, hvor de 3 bedste resultater er 
gældende. På den femte torsdag var der præmier til nummer 1-7 i A, B og C rækken. 

En-dags turneringer 

Vi har gennemført 5 en-dagsturneringer hen over året.  
Der blev spillet Hulspil, Gul bold + Stableford, Tee 63, Fourball og 9-6-3. Også i disse turneringer var der 
præmier til de nummer 1-7. 

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. Der var præmier til nummer 1-7 i Eclectic turneringen i A, B og C 
rækken. Præmierne blev udleveret i forbindelse med Afslutningsturneringen. 

Spil på fremmede baner 
Fire torsdage i løbet af sæsonen har vi arrangeret spil på fremmede baner.  
I 2022 var vi således på Frederikssund, Holbæk, Vallø og Hedeland med mellem 28 og 36 glade Turfere. 
Også her var der præmier til nummer 1-7!!! 



Sommerturen 2022 
I 2022 gik sommerturen til Sorø Golfklub og Korsør Golfklub. 
Indkvarteringen i enkeltværelser på Klarskovgård levede fuldt op til forventningerne. 

Vi var 43 glade Turfere af sted og havde nogle dejlige dage med godt vejr og højt humør. 

 



Turferne/Morgenfruerne 
To gange i løbet af sæsonen er der spillet en fælles turnering.  
Den ene gang inviterer Turferne på en torsdag og den anden gang inviterer Morgenfruerne på en mandag. 
Da Turferne inviterede blev der spillet Irish Twosome og da Morgenfruerne inviterede, blev der ligeledes 
spillet Irish Twosome. 

Afslutningsturnering 

Den sidste turnering i året spilles som en ABC-turnering. De fremmødte række A spillere spillede en 
turnering mod hinanden. Og de fremmødte række B og række C spillere spillede ligeledes mod hinanden i 
deres respektive rækker. Der var præmier til nummer 1-7 i hver række. 
Som nævnt tidligere var der denne dag også udlevering af præmier i Eclectic turneringen. Også her var der 
præmier til nummer 1-7 i alle 3 rækker. 

Julefrokost 
Turferne holder julefrokost i restauranten hvert år den første torsdag i december. Nogle mener, at det er årets 
højdepunkt. Der er sågar medlemmer, der kun deltager i julefrokosten!!! 
Inden selve frokosten blev der arrangeret en 9-hullers turnering, der spilles med 2 jern og en putter.  
Jeg husker desværre ikke, hvem der kom i præmierækken i dagens turnering, men som sædvanligt manglede 
der hverken mad eller drikke - og efter frokosten spillede vi vores indendørs putte konkurrence på 9 flotte, 
hjemmelavede puttebaner.  

Samarbejde med vores sponsor Christian Kjeldbjerg 

Til sidst vil jeg sige mange tak til vores sponsor Christian Kjeldbjerg, PONDUS VIN, for det fantastisk gode 
samarbejde, vi har haft i det forløbne år. Det er i den grad Christians skyld, at vi kan spille om de helt grotesk 
mange præmier i løbet af året. TAK for det Christian. 

Ros til bestyrelsen 

Til allersidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i året der gik.  

Kaare for vedligeholdelse af vores hjemmeside på bedste vis, samt som hovedansvarlig for årets sommertur 
og 2 turneringer på fremmede baner. 

Erik som utrætteligt hver eneste uge registrerer scorekort for alle Turfer turneringer i årets løb. 

Niels-Peter, der, som kasserer, altid har helt styr på vores penge og vores tilmeldinger til diverse turneringer/
ture/arrangementer, er hovedansvarlig for Julefrokosten, og i samarbejde med Pondus vin sørger for præmier 
til rette tid og sted. 

Ole som hovedansvarlig for 2 (og næste år 3) turneringer på fremmede baner, og som hver torsdag står som 
ansvarlig for lodtrækning til dagens turnering. 

Tak for hyggeligt samvær i 2022. 

Steen-Erik Hansen 
Formand for Turferne


