
 

Værløse Golfklub – Christianshøjvej 22 – 3500 Værløse – cvr.nr. 17 61 37 82 

 

 

2020/21 



Bestyrelses- og udvalgsberetninger 2020/21 

 

1 

 

 

Værløse Golfklub 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Bestyrelsen .......................................................................................................................................................... 2 

Baneservice .......................................................................................................................................................... 8 

Baneudvalg ....................................................................................................................................................... 10 

Begynderudvalg ............................................................................................................................................... 12 

Juniorudvalg ..................................................................................................................................................... 15 

Regel-, dommer- og handicap-udvalg .......................................................................................................... 19 

Motionistudvalg ............................................................................................................................................... 20 

Sports- og Eliteudvalg ..................................................................................................................................... 23 

Turneringsudvalg ............................................................................................................................................ 26 

Dameklubben .................................................................................................................................................... 29 

Herreklubben .................................................................................................................................................... 31 

Morgenfruerne ................................................................................................................................................. 34 

Turferne ............................................................................................................................................................. 36 

Hole in one 2021 ............................................................................................................................................... 38 

 

  

 



Bestyrelses- og udvalgsberetninger 2020/21 

 

2 

 

Bestyrelsen 
 

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020/2021 

1. Generel status 

2. Bane og anlæg 

3. Medarbejderstatus 

4. Medlemstilfredshed 

5. Økonomi 

6. Bestyrelsens prioriteringer 

 

1. Generel status 

Der har i 2020/21 været afholdt et konstitueringsmøde, et 

strategiseminar og otte bestyrelsesmøder samt et antal 

byggemøder om den forventede om- og tilbygning i klubben. 

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Søren Boye 

som næstformand og Wagn Erik Nørgaard som kasserer. 

Organisatorisk besluttede vi at fastholde den ”flade” 

organisationsmodel, som vi har anvendt i flere år, hvor 

Sekretariatet refererer til kassereren, Chefgreenkeeper og 

Baneudvalg refererer til næstformanden, og forpagtere refererer 

til formanden. De menige medlemmer Michael Hauskou og 

Liuming Qin har taget sig af hhv. Motionistudvalg, koordinering 

mellem udvalg og ombygningsprojektet. 

Samarbejdet i bestyrelsen fungerer upåklageligt. Vi er forskellige. 

Det giver gode diskussioner og dermed grobund for udvikling. 

Endvidere er vi meget opmærksomme på, at de ansatte i klubben 

skal have bedst mulige forudsætninger for at bestride deres 

respektive ansvars- og arbejdsopgaver uden driftsmæssig 

indblanding fra bestyrelsen. Derfor lægger vi også mange 

kræfter i det løbende strategiarbejde, hvor vi arbejder med 

rullende femårsplaner og et fast budget for førstkommende år. 

Sålænge vi er inden for de budgetterede rammer, kan 

medarbejderne disponere uden at involvere bestyrelsen. Det er 

vores erfaring, at det giver de bedste rammer for 

medarbejdertilfredshed og -trivsel. 

 

 

Medlemmer i 

bestyrelsen: 

 

Kim L. Christensen, 

Formand 

Søren Boye Nielsen, 

Næstformand 

Wagn Erik Nørgaard, 

Kasserer 

Michael Hauskou 

Liuming Qin  
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Vi arbejder derfor efter et fast årshjul, så vi kommer alle 

strategiske overvejelser igennem, udarbejder en handlingsplan 

for det kommende år og en overordnet strategi for de kommende 

fem år, ligesom vi foretager selvevaluering. Samlet set fungerer 

klubben efter bestyrelsens opfattelse i en god rytme, hvor vi 

anvender vores respektive kompetencer og ressourcer bedst 

muligt, og sikrer at den daglige ledelse har gode beføjelser til at 

drive klubben. 

Sportsligt har det igen i år været et godt år. Vi henviser til 

indlægget fra Sports- og Eliteudvalget, og vil her gerne fremhæve 

klubmestrene. Tillykke til Joachim Nordli, der tog tre titler i år: 

Herrernes slagspil, Herrernes hulspil og Juniortitlen i slagspil. 

Tillykke til Anne Kaae, der tog kvindernes titel i slagspil og til 

Gitte Alkestrup Olsen, der tog titlen i kvindernes hulspil. 

Herudover tillykke til de otte spillere, der i år har lavet hole-in-

one. 

 

2. Bane og anlæg 

Det er vores mål, at banen altid skal stå i den bedste udgave af sig 

selv, og at vi skal forsøge at gøre golfsæsonen så lang som muligt, 

uden at gå på kompromis med banens generelle kvalitet. For at 

sikre de bedst mulige vilkår for dette, har vi igennem de sidste tre 

år investeret i dræning af banen, så den kan tage den større 

mængde vand, der vil komme jf. klimaændringerne. Af samme 

årsag har vi i indeværende år investeret i nyt vandingsanlæg på 

samtlige greens for at imødekomme de perioder med tørke, som 

klimaforandringerne også vil medføre. 

Det er vores indtryk, at banen i år har stået bedre end i mange år, 

og særligt har greenkeeperstaben formået at få greens ensartede. 

Det er fortsat vores plan at skabe et anlæg, hvor Proshop og 

Sekretariat fysisk omkranser et fælles velkomst- og 

indskrivningsområde omkring Østfløjen. Dette område skal 

samtidig skabe et medlemsområde med mødefaciliteter, 

hyggeområde og turneringslederfaciliteter. I Vestfløjen 

planlægger vi indendørs træning og omklædningsfaciliteter. 
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Bestyrelsen fik på sidste generalforsamling mandat til at arbejde 

videre med disse planer. Det har vi gjort. Vi har vendt fire 

forskellige muligheder, og har nu lagt os fast på en model, der vil 

langtidssikre klubben som en 18 hullers golfbane af høj kvalitet 

med omkringliggende funktionelle og lækre faciliteter. Med den 

ønskede opbakning vil vi have en helt opdateret golfklub i 2023. 

Senere i beretningen går vi yderligere i detaljer om planerne, 

ligesom vi på generalforsamlingen vil sætte lidt flere ord på disse. 

Det endelige ombygningsprojekt vil blive præsenteret på en 

ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på 

dagsordenen, så vi kan sikre en udførlig gennemgang af projektet 

inklusive økonomien, med henblik på medlemmernes opbakning. 

3. Medarbejderstatus 

Vi foretog sidste år en række ændringer i medarbejderstaben og ift. 

forpagterne. I Sekretariatet er Heidi Fauth kommet til, og 

sponsorplejen har vi lagt eksternt hos Stefan Ravnholt. Endvidere 

er Kent Meggele formelt blevet tilknyttet Sekretariatet, der 

prioriterer den løbende vedligeholdelse af vores bygninger og 

anlæg. Vi synes, at alle omkring Sekretariatet har gjort en 

formidabel indsats i vores administration, vedligeholdelse og 

medlemsservice.  

Martin Hjort er tiltrådt som Chefgreenkeeper. Allerede i det første 

år med Martin ved roret kan vi se, at der er sket yderligere 

fremskridt på banen. Endvidere oplever vi en virkelig god 

stemning i det samlede greenkeeper team, som alle går det ekstra 

skridt for at levere den bedst mulige bane til medlemmerne. 

Proshoppen under ledelse af Thomas Lindhardt, herunder 

træningen i samarbejdet med Nicolaj Knak, fungerer også 

upåklageligt. Vi er derfor glade for at kunne meddele, at både 

Thomas og Nicolaj har forlænget deres kontrakter med tre år til 

udgangen af 2024 og med option på yderligere to år. 

Caféen har haft udfordringer. Vi er glade for samarbejdet, men vi 

må konstatere, at det i det nuværende marked er meget vanskeligt 

at tiltrække både ufaglærte medarbejdere til fronten og faglærte 

kokke til køkkenet.  
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Pia Skelmose har derfor meget vanskelige arbejdsbetingelser. 

Hun har selv måtte arbejde både i køkkenet og i fronten for at få 

det hele til at hænge sammen. I køkkenet har hun måtte gøre brug 

af vikarer. Det er naturligvis ikke holdbart i længden, hvorfor vi 

er i drøftelser om at foretage ændringer med virkning fra 

sæsonstart 2022. 

4. Medlemstilfredshed 

Vores opfattelse af den samlede tilfredshed med klubben tager 

udgangspunkt i Players 1st, en tilfredshedsanalyse, vi udsender 

to gange om året, tilbagemeldinger vi får direkte fra medlemmer 

og tilbagemeldinger fra greenfee spillere. 

Konklusionerne er generelt tilfredsstillende. 

Vi har dog to væsentlige udfordringer, som er modsatrettede. 

1. Banetilgængelighed – muligheden for at booke en tid 

2. Flow – vi vil ikke vente, når vi først er kommet ud at spille 

I år er der spillet mere end 31.000 private runder på banen. Det er 

32% flere end et normalt år (2019). Medlemmerne har i år spillet 

25 runder i gennemsnit, hvilket er fem runder mere pr. medlem 

end i 2019. Det har kun kunne lade sig gøre ved at gå fra seks tee 

tider i timen til otte. 

Modsat giver det pres på flowet, og sandsynligheden for at der 

opstår ventetid er naturligvis blevet større. Vi har fulgt meget 

nøje med i konsekvenserne af ændringerne, og vi har som forsøg 

etableret en starterordning i primetime i weekenderne, og 

Baneservice er mere opmærksomme på at skubbe på bane flow. 

Bestyrelsens konklusion er, at det virker efter hensigten. Mange 

flere får opfyldt deres ønske om spilletider. Vi er dog ikke blinde 

for, at der særligt omkring hul 1 og hul 10 fortsat er udfordringer. 

Derfor vil vi iværksætte tiltag for at sørge for at boldene kommer 

afsted til tiden på hul 1, at 2-bolde lægges sammen til 4-bolde, og 

vi ændrer flettereglerne på hul 10 med de spillere, der kun går ni 

huller med start på hul 10. Det vil fortsat være muligt ”kun” at 

spille ni huller, men muligheden for direkte at booke bag-ni vil 

blive afskaffet. Til gengæld vil vi overveje muligheden for et 

”vende” banen, så man i nogle uger starter på hul 10 og slutter 

sin runde på hul 9. 
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Det er samtidig fortsat bestyrelsens ambition at nedbringe det 

samlede antal voksne medlemmer til omkring 1.000. Derfor vil vi 

opretholde en venteliste, der pt. tæller 50. Således bliver presset 

på banen ikke større, og når vi gradvist har fået sænket 

medlemsantallet, kan vi overveje at gå tilbage til 10 minutters 

tidsintervaller. 

5. Økonomi 

Som det fremgår af regnskabet har vi en overordentlig stærk 

økonomi. Vi har 3 mio. kr. stående på vores konto i banken, og vi 

har en ikke udnyttet kassekredit. Vi har behov for at foretage 

investeringer. 

Af regnskabet fremgår det, at vi i indeværende regnskabsår har 

været i stand til at spare 600.000 kr. op til byggeprojektet, ligesom 

vi kommer ud af året med et overskud på godt 300.000 kr. 

Vi har allerede foretaget investeringer i yderligere dræning og 

vandingsanlæg til greens, ligesom der i budgettet for næste år er 

indlagt etablering af lynhytter på banen. 

Forudsætningerne for at skabe en bane, der altid fremstår i den 

bedste udgave af sig selv, er med disse investeringer meget 

gunstige. 

Derfor er vores plan nu at foretage en opgradering af 

bygningerne (byggeprojektet). Finansieringen vil være en 

kombination af opsparing (50%) og fremmedfinansiering (50%).  

At vi også fortsat vil lade kontingentet stige svagt skyldes ønsket 

om færre nedlemmer, og forsat sund forsvarlig økonomi.   

Helt konkret vil vi fremlægge en investeringsplan på godt 6 mio. 

kr. 

Det svarer til en investering på 5.000 kr. pr. medlem, der med 

kombinationen af egen- og fremmedfinansiering og de gældende 

afskrivningsregler vil svare til en investering pr. medlem på 150-

200 kr. om året.  

Foreningens kasserer vil på generalforsamlingen gennemgå 

regnskab, budget og udviklingen i antallet af medlemmer. 
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6. Bestyrelsens prioriteringer 

I DGU opdeler man golfspillere i to hovedgrupper 

”klubafhængige” og ”klub uafhængige”. Vi er alle golfere, men 

de klubafhængige er typisk medlemmer, der lægger vægt på det 

sociale liv i klubben, de er medlemmer af ’klubber i klubben’, 

deltager i klubturneringer mv., mens de klub uafhængige typisk 

spiller med en mindre gruppe faste partnere og lægger mere vægt 

på pris og banetilgængelighed. Man taler i golfklubber om hvilke 

medlemsgruppe, man ønsker at tilgodese. 

I Værløse Golfklub ser bestyrelsen ikke på delmængder – men på 

fælles mængder. Hvad kan vi gøre for at tilgodese begge 

medlemstyper? Hvordan kan vi øge attraktiviteten for alle 

medlemstyper? Endvidere ønsker vi at udvikle klubben, så den er 

attraktiv nu, om fem år og om 30 år med økonomisk 

ansvarlighed. 

• Økonomisk balance. Det kræver både, at vi passer på 

pengene, men også at vi investerer i klubbens fremtidige 

udvikling. 

• Banen skal altid stå i den bedste udgave af sig selv. Der er 

investeret mere end 2 mio. kr. i dræning af fairways og 

vandingsanlæg til greens. Lynhytter etableres i 2022. Der er 

et relativt stort driftsbudget på banen for at sikre højt 

vedligehold og udvikling. 

• Investering af godt 6 mio. kr. i nyt klubhus for at tilbyde 

højere kvalitet, fælles klubområde, fælles modtagelse for 

Proshop og Sekretariat samt opdatering af 

omklædningsfaciliteter og indendørs træningscenter. 

Projektet fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling. 

• Banetilgængelighed og plads på banen. Medlemsantallet 

sænkes gradvist til 1.000 (+ juniorer). I den nuværende 

situation fastholdes intervallet mellem tee tider på 7-8 

minutter. Vi lukker for muligheden for at booke ni huller fra 

bag-9 og undgår derved fletning på hul 10.  

• Venteliste fastholdes. 

 

På Bestyrelsens vegne, 

Kim Christensen 

Formand 
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Baneservice 
Baneservice består af 16 engagerede medlemmer. 

 

Normalt samles baneservice medlemmerne i april måned for at 

lægge vagtplanen for perioden maj, juni og juli. Desværre var 

dette ikke muligt i år på grund af Covid-19, så undertegnede 

måtte selv - efter bedste evne, fordele vagterne for de 3 første 

måneder. 

 

Vagtplanen for august, september og oktober 2020 blev fastlagt 

på et møde i juli måned, hvor næsten alle 16 

baneservicemedlemmer deltog – hvert baneservicemedlem har 

ca. 2 vagter pr. måned. 

 

Baneservice kontrollerer om de spillere vi møder, har lovligt 

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

vi gør meget ud af at gøre vores spillere opmærksom på 

vigtigheden af at rette nedslagsmærker op på greens. 

 

Baneservice har normalt drikkevarer, chokolade og frugt med fra 

Caféen - dette er blevet godt modtaget af såvel egne medlemmer 

som greenfee gæster. 

 

Baneservice bliver modtaget godt af vores medlemmer på banen, 

og kun i meget få tilfælde er der spillere, som er utilfredse med 

vores tilstedeværelse. 

 

HUSK - BANESERVICE UDFØRER 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 vores klub, ligesom vi er med på 

GOLFENS DAG, der som bekendt ikke blev afholdt i år. 

 

Antallet på 16 baneservicemedlemmer 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 

Jesper Clausager 

John Wichmann 

Mogens Grüner 

Per Larsen 

Bjarne Christensen 

Vagn Petersen 

Aase Khan 

Kim Christensen 

Christian Kjeldbjerg 

Lars C. Christensen 

Peter Storgaard 

Tom Nisted 

Bent Olsson 

Asger Balle 

Peter Sidenius 
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Den årlige sherif match fandt sted den 02 10 2021, og her opnåede 

Bent Olsson HOLE- IN-ONE på hul 12 – stort tillykke. 

 

Speciel tak til Bent Elley, som desværre ikke længere er en del af 

baneservice. Bent har i mange år ydet en stor arbejdsindsats i 

baneservice, og der skal herfra lyde en stor tak for indsatsen. 

 

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 består af Jeanette Dam, Pia Fly Pedersen, Martin Hjort 

(Chefgreenkeeper), Thomas Lindhardt, Kasper Frank og Henrik 

Sørensen. 

 

Søren Boye deltager ofte og er bestyrelsens repræsentant. 

 

Martin Hjort er startet, som ny Chefgreenkeeper - velkommen til 

ham. 

 

Udvalget har afholdt 5 møder i løbet af året, og vores årlige 

inspirationstur gik til Hedeland GK, som har fået renoveret 

bunkers, og vi skal i gang med det samme i nærmeste fremtid. 

 

Møderne består af status fra greenkeeperen 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 greenkeeperne arbejder efter. Udvalget referer 

til bestyrelsen som sammen med generalforsamlingen, beslutter 

de større tiltag udvalget har arbejdet med. 

 

Møderne i år har været præget af at indføre Martin i banens 

særegne og de tiltag og ideer, som udvalget har arbejdet med. 

Udvalget har lagt vægt på at give Martin ro til at komme i gang, 

med de opgaver der lå og skulle løses. På de sidste møder har vi 

gennemgået banen, hul for hul og arbejdet os hen imod et 

revideret idékatalog. Idékataloget vil blive fremlagt bestyrelse og 

medlemmer, når det er endeligt. 

 

Tiltag i år: 

 

• Det dræningsarbejde der manglede fra sidste år, er blevet gjort 

færdigt. Dræningsarbejde foregår hele tiden, dog i mindre 

omfang. 

• Nyt green-vandings system er sat i gang og vil efter planen 

blive færdigt i år. 

• Udtynding af træer. 

• Hvis vejret tillader det, er det planen at nedlægge 

fairwaybunker på hul 13 foran træerne og bunker på hul 16 

(mangler godkendelse fra kommunen) 

• Udgravning af rende langs fairway på hul 5. 

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Henrik Sørensen, 

Formand 

Jeanette Dam 

Kasper Frank 

Thomas Lindhardt, 

Headpro 

Martin Hjort, 

Chefgreenkeeper 

Pia Fly Pedersen, 

Sekretariatsleder 
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Martin har haft fokus på greens, som bliver luftet og tromlet 

jævnligt. Resultatet har været mærkbart, med greens der ruller 

bedre end nogensinde. 

 

Vores rough eksploderede i starten af sæsonen og gav store 

udfordringer, men gav også banen karakter. Efter noget tid, fik vi 

styr på den og har fået klippet de steder, som gør at spillet glider 

bedst.   

 

Arbejdet som er planlagt, men mangler godkendelser fra 

kommunen, er oprettelse af en ny sti mellem hul 4 og 5.  

Lynhytter samt oprensning af søerne på hul 14 og 15. 

 

 

Henrik Sørensen 

Formand for Baneudvalget 

  

 

 

 

 

 

 



Bestyrelses- og udvalgsberetninger 2020/21 

 

12 

 

Begynderudvalg 
 

I starten af 2021 i de kolde vintermåneder tog begynderudvalget 

(BU) kontakt til motionistudvalget (MU) for at invitere til et 

samarbejde om, hvordan vi kunne koble overgangen fra et afsluttet 

begynderforløb til en god start på klublivet, så nye golfspillere 

føler sig godt tilpas og får et tilhørsforhold til Værløse Golf Klub. 

Vi ved fra de løbende medlemsundersøgelser (Players 1st), at hvis 

man ikke opnår et tilhørs forhold i klubben og ikke oplever 

forbedring i ens golfspil, så mister man nemt interessen og 

statistisk melder halvdelen sig ud inden for 2 år.  

Dette er incitamentet til at BU/MU fik strikket et lille spørgeskema 

sammen og sendt ud til medlemmer meldt ind 1.1.18-31.12.20 med 

et handicap mellem 36-54. Vi sendte ud til 95 medlemmer og 

modtog 65 besvarelser. 

Gennem spørgeskemaet blev vi desværre, men som ventet, 

bekræftet i, at mange nye ikke følte sig integreret, men vi fik også 

stor opbakning til opstart af ”Klub 36+”– en ”klub” hvor ens 

handicap er mellem 36-54 og hvor man spiller en almindelig runde 

golf over 9 huller med løbende start fra kl. 17. Efterfølgende er der 

spisning og hygge i PsPlace. Det koster ikke noget at deltage og 

maden er selvfølgelig for egen regning.  

Vi har haft 8 spilledage hen over sæsonen fordelt på forskellige 

ugedage. Der er tilmelding i GolfBox og der sættes bolde med 3 i 

hver med løbende start over max 8 tider. Medlemmer fra BU og 

MU har samlet deltaget med ca. 2-3 medlemmer pr gang for at 

sikre, at boldene sendes godt afsted og modtages til fælles 

spisning. Samt vi har spillet med, så vi kunne guide i regler, 

etikette m.m., hvor der har været et behov. 

Ideen med tiltaget er at sikre bedre integration i klubben, imens 

man spiller sig ned i handicap og bliver mere fortrolig med spillet, 

regler og færden på banen og derved forhåbentlig får lyst til at 

deltage i klubbens turneringer og andre aktiviteter og forblive i 

VGK. 

 

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Sanne Bech, Formand 

Susanne Clausager 

Susanna Vitagliano 

Lisbeth Kjær 

Michael Bjørn Nielsen 

Pernille Norup Nielsen 

Anne Reppien 

Lars Bech 

Bente Andersen 
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”Klub 36+” har været med næsten max deltagelse i 

forårsmånederne, hvor halvdelen af deltagerne er nye fra 2020 og 

21. Hen over sommeren slut juni til start august har deltagelsen 

været lidt mindre, men halvdelen af deltagerne har fortsat været 

nye golfspillere. 

”Klub 36+” fortsætter derfor i 2022. 

Sæsonstart i BU regi: 

Vi har igen i år haft aktiviteter hver torsdag, 6 nygolfer runder, 8 

Blå mandags turneringer sammen med Nygolfer turneringer.  

Det nye WHS-system gav os lidt startvanskeligheder, men sammen 

med sekretariatet fandt vi en teknisk løsning på registrering i 

GolfBox, så der kan skelnes mellem et prøvemedlem og et medlem 

med handicap 54 og nu da vi er kommet igennem sæsonen, giver 

det god mening at starte på handicap 54. 

Statistik over vores forskellige aktiviteter viser, at 

torsdagsaktiviteterne bliver brugt flittigt fra opstart i april til slut 

juni. Nygolfer runde / turnering bliver brugt fra start maj til slut 

juli.  

Grundet handicap regulering til 54 har vi haft nybegyndere fra 

2020, der har gjort brug af Nygolfer runde og Nygolfer turnering. 

BU`s aktiviteter er blevet brugt noget sparsomt hen over 

sensommeren. 

Der har været et max på 50 prøvemedlemmer. Vi har haft 49 

prøvemedlemmer, 34 er meldt ind. Konverteringsprocent på 69. 

Nogle prøvemedlemmerne har været fordelt på to hold Golfklar på 

en Weekend med henholdsvis 16/14 på hvert hold, hvor første hold 

har deltaget flittigt i både aktiviteter og nygolfer runde/turnering. 2. 

hold har ikke brugt BU (her var de fleste under 30 år)  

Blå Mandag har haft en gennemsnits deltagelse på 40 deltagere med 

et gennemsnit af 5,5 nye golfspillere pr gang. Team Blå Mandag har 

i år introduceret flere forskellige spilformer, som helt klart har 

interesse for dem, der deltager, men vi må også konstatere, at vi har 

for få nye golfspillere med. 
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Derfor har vi besluttet og fået godkendelse til, at Blå Mandag 

overgår til turneringsudvalget, hvor Michael/Team Blå Mandag vil 

fortsætte Blå Mandag med de forskellige spilformer over 9 huller 

med efterfølgende social hygge og spisning.  

BU fastholder Nygolfer turnering i forbindelse med Blå Mandag. 

Nygolfer runder og turneringer fungerer godt i et fint samarbejde 

mellem Pernille og Bente fra BU og en gruppe faste faddere. 

Forsmag på sæson 2022: 

Da der er venteliste, vil der være et max på 30 prøvemedlemmer i 

2022.  

BU vil i samarbejde med trænerne arrangere et intromøde ved 

opstart af sæsonen for at sikre en personlig kontakt og information 

til alle nye prøvemedlemmer.  

BU vil servicere prøvemedlemmerne med aktiviteter hver torsdag, 

som den første måned af et prøvemedlemskab bliver på par 3 banen 

og med puttingøvelser. Når prøvemedlemmet er mere 

”flyvefærdigt”, vil der være mulighed for spil på 18-huls banen hen 

over 5 huller sammen med medlemmer af BU. Der vil blive åbnet 

for Nygolfer runder med fadder fra maj måned. 

Da der vil være færre prøvemedlemmer, vil BU have et stort fokus 

på fastholdelse af både kommende og nuværende nye golfspillere, 

hvilket meget vel kan ligge op til et samarbejde med klubber-i-

klubben. 

Jeg vil gerne slutte med at give en stor tak til alle i udvalget og til 

fadderne for jeres store deltagelse og engagement. En stor tak til 

MU for et godt samarbejde, som vi fortsætter til næste år. Til 

Proerne og Sekretariatet for et tæt og godt samarbejde og ikke 

mindst en stor tak til alle jer nye golfspillere, vi har haft glæden af 

at møde gennem sæsonen.  

Sanne Bech  

Formand for Begynderudvalget 
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Juniorudvalg 
 

I Værløse Golfklub arbejder juniorudvalget på at skabe de bedste 

rammer for klubbens juniorer. Vi ønsker at være en klub, hvor 

juniorer føler sig velkommen, oplever en god atmosfære og hvor der 

er mulighed for at skabe bånd og venskaber – dette samtidig med at 

de lærer golfspillets facetter. Vi ønsker at være en klub hvor ALLE 

klubmedlemmer udviser interesse for vores juniorer og bidrager til, 

at de har det godt med at være her. For de helt små er der ofte tale 

om leg, hvorimod de ældre juniorer er mere fokuseret på sporten 

samtidig med at de dyrker relationerne. Vi skal i klubben kunne 

tilbyde begge dele.  

 

Jeg er glad for at Værløse Golfklub har et stort fokus på at tiltrække, 

udvikle og fastholde juniorer i klubben. Det konsistente arbejde 

gennem flere år i Værløse Golfklub har båret frugt og det bygger vi 

videre på. Værløse Golfklub skal være en klub der er kendt for at 

være velfungerende og inkluderende og dermed tiltrække endnu 

flere juniorer. Det går indtil videre rigtig godt og vi arbejder på at 

blive endnu bedre.  

 

Året hvor vi så småt slap COVID-19 restriktioner og dermed kunne 

gennemføre mere eller mindre alle aktiviteter, har vi fortsat oplevet 

stor fremgang blandt vores juniorer. Vi er helt oppe på 86 juniorer – 

så mange har vi aldrig været i klubben. Det er meget flot! 

 

Juniorudvalgsarbejdet 

Året 2021 startede med nye planer og ambitioner for juniorarbejdet. 

Da golf ofte er i konkurrence med en anden sport for juniorerne, så 

juniorudvalget har et behov for at skabe interessante og motiverende 

aktiviteter, som både kan fastholde og tiltrække juniorer til klubben. 

Samtidig har klubben fået tilført mange spillere i alderen 7-10 år, 

som vi gerne vil gøre endnu mere for parallelt med arbejdet for de 

ældre juniorer. Dette medvirkede blandt andet til at vi afholdte to 

forældremøder (virtuelt) i starten af året – ét for nyere medlemmer 

og et for de mere erfarne. Dette skyldes at fokus i golfsporten kan 

være forskellige og vi havde en ambition om at gøre dette 

differentieret.  

 

Efter COVID-19 arbejder vi fortsat på at gøre juniorgolf attraktivt og 

få juniorerne ned i klubben. Vi har haft fokus på at inddrage 

forældre og det vil vi fortsat gøre. Vi oplever stor opbakning fra 

forældre og værdsætter deres hjælp og engagement. Vi vil dog gerne 

have endnu flere med.  

 

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Erik Krtzon, Formand 

Claus Fræhr 

Mikkelsen 

Claus Nielsen 

Frederik Ditlevsen 

Brian Buus 

Thomas Lindhardt, 

HeadPro 
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Sportslige præstationer 

Efter COVID-19 har der været fuldt drøn på turneringer og det er 

rart at se, at vores juniorer får mulighed for at dyste mod andre 

juniorer – både ude og hjemme. Flere juniorer har prøvet kræfter 

med turneringsgolf og vi har blandt andet deltaget i 

ranglisteturneringer, D-tour, Girls-Tour, Danmarksturnering for 

ungdom, Elite-tour, klubmesterskaber samt årgangsmesterskaber.  

Vi har omkring 20 juniorer der er turneringsaktive og hvoraf flere 

deltog i en turnering for første gang. Det er supergodt og gode 

erfaringer høstes.  

 

Der er har været flere gode præstationer men især disse bør 

fremhæves:  

- Joachim Nordlis klubmesterskab (The Triple – Slagspil 

herre & junior, hulspil herre) samt Solvogn Pokalen 

Rangslisteturneringssejr i Odsherred golfklub 

- Oscar R. Krztons sejr ved Cobra Puma Cup i Hillerøds 

Golfklub 

- Oprykning til 1. division i Danmarksturnering for ungdom 

med slutspil på Great Northern 

 

Joachim Nordli er ikke alene den bedste junior i Værløse Golfklub, 

han er også den bedste herrespiller i klubben – både i slagspil og 

hulspil. Til klubmesterskaberne i slagspil vandt han for andet år i 

træk efter tre runder i henholdsvis 73, 68 og 74 slag – fem slag 

foran nummer to. Til klubmesterskaberne i hulspil kørte Joachim 

lige igennem og vandt sikkert i finalen med 6/5. Det er rigtig flot 

spillet og stort tillykke! Joachim spiller med i mange 

eliteturneringer i det danske land og blander sig ofte i toppen. Til 

næste år rykker Joachim ud af juniorgruppen (man er kun med til 

og med det år man fylder 18) hvilket vil skabe en spænding om 

hvem der bliver juniorklubmester i 2022.  

 

Oscar R. Krzton har spillet en del ranglisteturneringer i år men det 

blev kun til én sejr – nemlig til COBRA PUMA JUNIOR CUP for 

U14, hvor han for første gang brød par i en 68’er og vandt med ét 

slag. Rigtig flot spillet.  

 

Sidst men ikke mindst havde vi tilmeldt et hold i 

Danmarksturneringen for ungdom bestående af fire spillere 

– Thomas J. Brodie, Albert Holde-Jensen, Oscar R. Krzton 

samt Viktor Fræhr Mikkelsen (var kun med de første to 

matcher) og hvor Emil Deleuran spillede resten af sæsonen.  
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Formatet er hulspil hvor man spiller to singler og en foursome. Fra 

starten havde holdet udvist stor styrke hvor der var gode præstationer 

hele vejen rundt. Puljen blev vundet og holdet tog til Great Northern 

d. 11.-12. september, hvor 7 hold dystede om to pladser til 1. division. 

Det blev lidt af et drama, men qua det gode spil sikrede holdet sig en 

plads i 1. division til næste år som bliver rigtig spændende at følge. 

Stærkt spillet! 

 

Sommercamp 

Traditionen tro afholdt vi sommercamp i slutningen af juni måned og 

det blev igen i år en stor succes med 30 børn. Fredag eftermiddag satte 

vi telte op og spillede turnering, spiste aftensmad i cafeén med 

efterfølgende hygge. Lørdag var der træning, short game test, og så 

igen turnering. Her blev der uddelt præmier til de gode juniorer. Om 

aftenen skulle Danmark spille EM ottendedelsfinale mod Wales. Der 

blev derfor linet det helt store lærred op i golfsimulatoren hvor både 

juniorer og forældre kunne se med. Der var rigtig god stemning! 

Søndag blev der både trænet og spillet Ryder Cup, børn mod 

forældre, hvor ungerne fik sat forældrene på plads for 5. år i træk. 

Endnu engang indgik vi en aftale med PsPlace (Golfcafeén) således at 

de stod for alt maden – det gjorde alt koordinering meget nemmere. 

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

en succesfuld camp. Samtidig skal der lyde stort tak til Frederik 

Ditlevsen fra juniorudvalget for at være tovholder på sommercampen 

og yderligere en tak til alle medlemmer af juniorudvalget samt 

proshoppen for støtte op omkring arrangementet.  

 

Junior Værløse Open 

Efter et års pause grundet COVID-19, afholdt vi igen Cleveland/ 

Srixon Værløse Junior Open, hvor vi havde 10 spillere med fra 

Værløse Golfklub. Der var et samlet felt på 65 spillere (næsten fuldt) 

og der blev spillet rigtig god golf. Desværre blev det ikke til sejr til 

Værløse i nogen af rækkerne men Joachim Nordli fik en delt 2. plads i 

U22 A-rækken og Emil Deleuran Christensen fik en flot 2. plads i U22 

B-rækken. Ellers var det godt kæmpet hele vejen rundt og vores 

drenge hyggede sig. Det kunne være super hvis vi kunne have piger 

med næste år også. 

   

Der skal lyde en stor tak til matchledelsen, samt alle hjælpere for at 

turneringen blev afviklet i god ro og orden. Desuden skal 

greenkeeperne roses for at sikre at banen stod flot. Der kom flere roser 

fra spillere om at banen stod godt og at især greens var hurtige. Til 

sidst vil jeg gerne takke PsPlace for at sikre rigtig god forplejning og 

service.  

Vi ser frem til at gentage succesen igen næste år!! 
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Årets Junior 

Traditionen tro blev der på ny valgt årets junior. Sidste år besluttede 

juniorudvalget at denne pris fremover skal uddeles én gang om året 

og dette i forbindelse med den sidste juniorturnering på året, nemlig 

Juniorpokalen. Årets junior pris, som er sponsoreret af Srixon bliver 

givet til en junior som har udmærket sig på en helt speciel måde. 

 

Denne gang gik prisen til Albert Niels Holde-Jensen. Albert har udvist 

en ekstraordinær træningsindsats, hård flid, målrettet arbejde samt 

været en god kammerat. Albert er på mange måder en rollemodel 

blandt juniorer i klubben og derfor er det også fuldt fortjent at han 

bliver årets junior i 2021. Stort Tillykke!! 

 

Træning og trænerteam 

Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til vores trænerteam 

(Thomas og Nicolaj) for at sikre god og varieret træning til vores 

juniorer. Det er helt enestående at have Thomas og Nicolaj som 

engagerer sig i juniorer og skaber rigtig gode rammer for dem. Kæmpe 

tak for jeres store engagement! 

   

Endelig vil jeg gerne takke juniorudvalget for endnu et godt og 

konstruktivt år. I juniorudvalget har vi fået to nye medlemmer fra 

næste år, nemlig Claus Hansen og Brian Bergenser. Claus Fræhr 

Mikkelsen samt Claus Nielsen træder ud – tak for indsatsen gennem 

årene. Desuden vil jeg gerne takke for konstruktivt samarbejde med 

klubben, bestyrelsen, øvrige udvalg, ProShoppen samt PsPlace.   

 

Erik Krzton 

Formand for Juniorudvalget 
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Regel-, dommer- og handicap-

udvalg 
 

2021 har været et meget stille år for udvalget. 

Vi har i år kun haft to gange regelundervisning af Nygolfere på 

banen samt to gange ”Bliv golfklar på en weekend”.  

Søren Jonasen har deltaget i turneringsledelsen i en Eliteturnering 

afviklet på Furesø Golfbane.  

Som øvrige år har vi været telefonisk tilgængelige i forbindelse 

med afvikling af klubmesterskaberne.  

Vi har et godt samarbejde med de øvrige udvalg, greenkeepere, 

trænere og sekretariatet i forhold til regler, handicap og diverse 

spørgsmål. Vi ser frem til at fortsætte dette i 2022. 

Der er fire medlemmer i udvalget. Søren Jonassen, Ole de 

Neergaard, Per Iversen og undertegnede. Tak til Søren, Ole og 

Per for indsatsen i 2021.  

Vi glæder os til 2022, hvor vi, ud over regelundervisning for 

Nygolfere og Begynderudvalget, bla. arbejder på brush-up 

regelundervisning på banen for etablerede golfspillere samt 

regelaftener for alle. 

Karin Brandt  

Formand for Regel-, dommer- og handicap-udvalg 

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Karin Brandt, 

Formand og 

Handicap-Komité 

Søren Jonasen 

Ole de Neergaard 

Per Samsøe Iversen 
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Motionistudvalg 
Motionistudvalget arbejder med at integrere og fastholde de 

voksne medlemmer af klubben – lige fra medlemmer med 

nyvunden National Spilleret til de mere erfarne medlemmer af 

klubben og tilflyttere fra andre klubber. 

Vi arbejder på, at disse medlemmer får et naturligt tilhørsforhold 

til klubben, så de benytter de aktiviteter, klubben stiller til 

rådighed for dem. Vores målsætning er, at medlemmerne bliver så 

tilfredse, at de forbliver medlemmer i klubben og anbefaler 

klubben til andre. 

Klubbens Turneringsudvalg sørger for en del 18 hullers 

turneringer, og det er motionistudvalgets indtryk, at der 

derudover er grundlag for at arrangere arrangementer med 9 

hullers spil. Dette skyldes dels, at der er en del medlemmer, der 

ikke kan nå at spille 18 huller efter arbejdstid, dels er der en del, 

der af fysiske eller familiemæssige årsager kun ønsker at spille 9 

huller.  

Motionistudvalget organiserer aktiviteter, der forsøger at leve op 

til ovennævnte ønsker, men også til behovet for flere golf-events 

med socialt indhold. I sæsonen 2021 gennemførte vi følgende 

arrangementer. 

Golf Højskole 2021 

Var for 2. år i træk en stor succes, som vil blive gentaget i 2022. 

Højskolen blev afholdt i begyndelsen af juli og var fuldt booket 

med 30 tilmeldte deltagere med vidt forskellige hcp. Højskolen, 

som foregår i Værløse Golfklub, varede i 3 dage og indeholdt 

træning om formiddagen med klubbens trænere, spil på banen 

med trænerne om eftermiddagen samt underholdning undervejs. 

Alle tre dage sørgede vores café for lækker morgenmad, frokost og 

middag. Det overvejes at udvide til 2 gange højskole i løbet af 

sommeren 2022, hvis interessen er stor nok. 

Fredags GrillGolf 

Igen i år har denne 9-hullers turnering sent fredag eftermiddag 

været et populært tiltag med god deltagelse. En hyggelig måde at 

starte weekenden på, hvor vi spiller en hyggelig 9 hullers 

turnering og derefter slutter af sammen i caféen med grillmad og 

hyggeligt samvær.  

Der har i alt været 3 fredagsarrangementer i løbet af sommeren, og 

det overvejes at udvide antallet og lægge flere på andre hverdage. 

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Anette Lindhard, 

Formand 

Steffen Klint 

Rolf Linnebjerg 

Robert Grandahl 

Aksel Hansborg Olsen 

Michael Hauskou 

Tina Darger 

Per Aunsbjerg Nielsen 
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9-hullers par-turnering  

I 2021 har vi atter gennemført en 9-hullers turnering for par. I 

turneringen spiller man en 9-hullers match mod 4 andre par. Man 

bestemmer selv, hvornår matchen afvikles i løbet af sæsonen. Vi 

afsluttede igen i år med en hyggelig afslutningsturnering og 

lækker fælles frokost med god stemning i gården ved caféen. I 

2021 var der 26 tilmeldte, og der er plads til flere næste år! Vi får 

positive tilbagemeldinger fra deltagerne i turneringen, og vi 

arbejder på at udbrede kendskabet og interessen til mange flere i 

klubben. 

Klub 36+ 

Ny aktivitet opstået i samarbejde med begynderudvalget (BU). 

Klub 36+ er for klubmedlemmer, der har et hcp på 36 eller mere, 

og som gerne vil spille med andre golfspillere i samme hcp 

gruppe. Der spilles 9 huller med fokus på at få forbedret sit 

golfspil og samtidigt møde andre golfspillere, så man kan lære 

flere at kende i klubben. Medlemmer fra BU og MU spiller med 

og hjælper med til at lære spillerne at spille ”ready-golf”. 

Der har været afholdt arrangementer i alt 9 gange i løbet af 

sommerperioden med flot tilmelding hver gang. Klub 36+ er 

således blevet en stor succes og vil derfor fortsætte næste år. 

Vinteraktiviteter 

Trackman-golfsimulator kursus 

Blev afholdt i efteråret 2020 med god tilmelding. Afholdes igen i 

år. 

Indendørs simulator-golf 

Blev desværre kun afviklet en enkelt gang pga. pandemien. Der 

er planlagt en fuld sæson i 2021/22, hvor der 1-2 gange om 

måneden i vintermånederne er booket 3 timer til en omgang 

indendørs golf. Uanset om det regner eller blæser udenfor, så 

gennemføres hyggelige indendørs golfrunder for medlemmer fra 

Værløse Golfklub. Det foregår i Grøndal Multicenter, og der 

plejer at deltage mange klubmedlemmer. Det er en god måde at 

holde sit golf-sving i gang i løbet af vinteren og samtidigt se 

andre klubmedlemmer.  
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Indendørs 9 hullers parturnering 

Nyt tiltag med simgolf i klubben, hvor der spilles parturnering, 

som afvikles på samme måde som vores 9 hullers parturnering om 

sommeren, hvor 1 par spiller med 4 andre par hen over vinteren. 

Der planlægges en afsluttende turnering i Grøndalscentret i marts 

2022. 

Foredrag 

”Julemad så englene synger” 

Kostforedrag med cand.scient. og diætist Ulla Bahne med tips og 

råd til traditionel julemad og mulighed for deltagerne for at få 

foretaget personlig kropsanalyse. Caféen vil servere sund julemad i 

forbindelse med arrangementet. Der har været et lignende foredrag 

i løbet af sommeren, som trods ferie m.m. havde et pænt 

deltagerantal. 

Flere medlemmer i udvalget i 2021 

De mange aktiviteter har gjort en udvidelse af antallet i udvalget 

nødvendigt. Vi har derfor fået et ekstra medlem, nemlig Per 

Aunsbjerg Nielsen, som vi glæder os til at samarbejde med. 

 

På MU’s vegne: Anette Lindhard og Michael Hauskou 
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Sports- og Eliteudvalg 
 

Først og fremmest skal der fra udvalgets nye formand og alle 

medlemmer af udvalget lyde en stor hyldest til den tidligere 

formand for Sport & Eliteudvalget Johnny Hansen, for den store 

indsats som han har lagt gennem de sidste mange sæsoner. Æret 

være Johnnys minde! 

Indledningen til sæsonen 

Efter sæsonen 2019-20, som var præget meget af pandemien og 

hvor hele turneringssæsonen og aktiviteterne var komprimeret på 

meget få weekender, med det resultat, at der allerede inden 

sommerferien, blev lavet en grundig evaluering, som resulterede i 

en plan for den netop overståede sæson.  

Planen skulle sikre en styrket konkurrencementalitet i trupperne 

og en tidligere opstart for at sikre at holdene stod skarpest muligt 

til første runde i Danmarksturneringen, for ikke at komme under 

pres ved at tabe i de første runder.  

Eliteholdene startede med vintertræning i marts, hvor trænerne 

stillede op i skuret, i ly for vejr og vind. Her gennemførtes 

sessioner med individuel træning til alle interesserede 

elitespillere, så der var instruktioner at arbejde videre med på 

egen hånd, inden første turneringsrunde. 

Der blev lavet en struktureret eliteturnering for alle elitespillere 

(Christianshøjpokalen), hvor der konkurreres på scratch scores, 

som udstilledes live via GolfBox. Tiltaget var blot et af mange, 

som blev igangsat i den nu afsluttede sæson, for at skabe en 

elitekultur, som skal bringe Værløse Golfklub tilbage blandt de 

bedste 20 klubber i Danmark og skabe rammerne for, at der kan 

formes og udvikles talenter på topniveau. Arbejdet med kulturen 

fortsætter i årene frem og har til formål at tydeliggøre hvad man 

som elitespiller i Værløse Golfklub skal yde for at være med, og 

ikke mindst hvad man skal give tilbage til klubben. Denne proces 

forsætter i de kommende år. 

Danmarksturneringen 

Der blev i alt stillet med 8 hold i Danmarksturneringen og 1 hold i 

juniorrækken, men hvor der i sidstnævnte var et overlap mellem 

juniorspillere og unge herrespillere. 

Resultaterne var ikke helt som håbet for alle holdene, men de var 

heller ikke decideret dårlige. Der var lagt op til 3 oprykninger og 

6 hold som skulle forblive i de eksisterende rækker.  

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Morten Engedal, 

Formand 

Vinni Vendelev 

Eriksen 

Thomas Lindhardt, 

Headpro 

Nicolaj Knak, 

Protræner 
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Det blev til oprykning for juniorholdet og for 4 div. herreholdet, men 

sidstnævnte var afhængige af oprykning for 3. div. herreholdet for at 

kunne komme op, hvilket desværre ikke lykkedes. Ligeledes lykkedes 

det kvalifikationsrække holdet i herrerækken at rykke op da to andre 

hold i gruppen trak sig i finalerunden. Men det blev valgt at trække 

holdet ud af turneringen, da det bliver nedlagt til næste sæson. 

Senior1 holdet måtte desværre se sig overmatchet i landets bedste 

række og rykkede ned i 2. division igen. 

Regionsgolf 

Som en del af S&E i Værløse Golfklub findes også deltagelse i 

regionsgolfturneringen. Vi har i 2021 været repræsenteret med 7 hold i 

regionsgolfen. 

Resultaterne blev som følger: 

• B-holdet vandt deres pulje, men tabte 1/8 finalen til Ledreborg 

knebent med 5/6 

• C-holdet vandt deres pulje, og vandt også 1/8 dels finalen, 

men måtte se sig besejret knebent med 6/5 i 1/4 finalen 

• Som noget nyt i år havde vi et D hold med i turneringen, og 

de endte som nr. 3 i puljen 

• Senior B-holdet blev nr. 2 i deres pulje 

• Veteran B-holdet blev nr. 2 i deres pulje  

• Veteran C-holdet vandt deres pulje suverænt med 6 sejre, og 

vandt også 1/8 finalen knebent med 6/5, 1/4 finalen blev 

endestation med et 7/4 nederlag til Hjortespring 

• Super Veteran B-holdet blev nr. 3 i deres pulje 

Tak til alle holdkaptajner, som har ført holdene igennem sæsonen. 

Næste sæson 

I elitetruppen kommer vi til at fortsætte arbejdet med at udvikle 

kulturen i truppen. Dette skal være en af grundpiller i vores 

fremtidige succes og talentudvikling. Der sættes øget fokus på at 

fastholde og udvikle vores stortalenter og sikre dem optimale 

betingelser for fortsat udvikling. Derfor er der øremærket budget til 

talentudvikling samtidig med, at der holdes fuldt fokus på at få hævet 

det generelle niveau i trupperne og øge konkurrencen om pladserne 

på divisionsholdene. 

Det betyder, at vi i næste sæson stiller med færre hold i 

Danmarksturneringen og flere hold i regionsgolfen – sidstnævnte 

bliver lukkede A-hold som er dedikerede til elitespillere, som ikke er 

på divisionshold, men som ikke nødvendigvis er ude af truppen. 
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MEN VI HAR BRUG FOR HJÆLP! 

For at kunne fortsætte vores arbejde, er det nødvendigt at få tilført 

flere frivillige ressourcer. 

Vi skal bruge en koordinator og en gruppe af holdkaptajner til 

Regionsgolfholdene. Efter mere end 10 år som spydspids for 

regionsgolfholdene har Vinni Vendelev Eriksen valgt at give 

stafetten videre til en ny ressource. Vinni har ydet en fantastisk 

indsats gennem alle årene og der skal lyde en meget stor tak herfra. 

Vinni har lovet at hjælpe den nye person i gang i rollen, så der kan 

overdrages viden og erfaringer fra starten. Omfanget af opgaven 

som koordinator for regionsgolfen er begrænset til ca. 30-40 timer pr. 

sæson inkl. koordinering med holdkaptajnerne for de enkelte hold. 

Derudover skal vi bruge nogle frivillige til roller som holdkaptajner 

for de 7 Danmarksturneringshold og de nye hold i regionsgolfen. 

Omfanget af opgaven som holdkaptajn er 10 timer over året, samt 

fremmøde til de 3 weekender hvor der afvikles turnering.  

Her vil der vil være en meget lille administrativ opgave med 

holdkort, men en stor opgave med at være motivator, koordinator og 

naturligt samlingspunkt for truppen. Der er den lille belønning i 

”jobbet”, at man som holdkaptajn får lov til gratis at prøvespille 3 

fremmede baner sammen med truppen. 

Har du lyst til at yde en indsats, så kontakt sekretariatet eller skriv til 

mes@city.dk så vi kan tale om indholdet i opgaverne. 

 

Morten Engedal 

Formand for Sports- og Eliteudvalget 

 

 

  

 

 

 

mailto:mes@city.dk
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Turneringsudvalg 
TU havde i år planlagt 5 turneringer, 2 sommerferieturneringer, en 

weekendturnering, klubmesterskaber i både slagspil og hulspil, 

samt en løbende hulspils turnering og en løbende parturnering.    

Som for alle andre har turneringsudvalgets arbejde i 2021 endnu et 

år været påvirket af Corona, dog betydeligt mindre end i 2020. 

Årets første turneringer er afviklet med løbende start. Første 

turnering med gunstart og fællesspisning var søndag til 

weekendturneringen, der var en del af VGK sommersjov. 

Tilslutningen til årets turneringer har været bedre end i 2020. Ca. 

300 medlemmer har deltaget i en eller flere turneringer. Der har 

også været pæn tilslutning af spillere fra andre klubber i de 

turneringer, hvor der kunne inviteres gæster med.  

Den 17. april afholdt vi åbningsturnering med løbende start med 

112 deltagere. P´s Place leverede Take Away.  

Pinseturneringen var i år en holdturnering med mulighed for at 

invitere gæster med udefra. Det var en succes med 132 spillere.  

Den traditionelle 2-generationsturnering og en sideløbende 

parturnering blev i år afholdt Grundlovsdag i strålende 

sommervejr. I begge rækker var der mulighed for at invitere en 

gæst med fra en anden klub. Igen i år en god oplevelse med i alt 

100 deltagere og is til alle efter turneringen.   

I uge 26 – VGK sommersjov – afholdt Turneringsudvalget en 

parturnering over to dage. Lørdag spillede vi Fourball og søndag 

Irish/Scottish Twosome. Der var også sat turneringer op lørdag og 

søndag for dem som kun ville spille en dag. Der var indlagt 

forskellig events undervejs – køb et drive af Joachim Nordli og 

Thomas Lindhardt var populært. Pengene gik til klubbens 

juniorelitespillere. Der var flere deltagere i 2021 (88, hvoraf 54 

spillede begge). 

To sommerferieturneringer blev afholdt i juli, hvor det var muligt 

både at spille 9 og 18 huller – der var fuldt hus. 

Klub- og rækkemesterskaberne i slagspil blev afviklet i weekenden 

den 28-29. august. I alt 79 spillere deltog denne weekend, heraf 24 

herrer, der spillede 36 huller lørdag. Klubmesterskaber i hulspil 

blev afviklet i weekenden 18-19. september – 16 herrer og 8 damer 

deltog.  

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Sonja Horsted, 

Formand 

Torben Fog,  

Kasserer 

Simone Frandsen 

Lise Jonasen 

Gitte Klint Axelsen 

(stopper 2021) 

Christine Hansen  

Hasse Bonde 

Rasmussen  

Søren Krogh 

Steen Haagensen  

(nyt medlem 2021) 

Michael Bjørn Nielsen 

(nyt medlem 2021) 
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Afslutningsturneringen blev afholdt den 3. oktober med 70 deltagere 

med gunstart og fællesspisning. Her blev der også uddelt præmier til de 

tre bedst placerede på Race to Værløse. 

Vi gentog den løbende parturnering og løbende hulspilsturnering i 2021. 

I år blev turneringen også åben for herrepar og damepar. Det betød 

mere end 100 deltagere. Det er to turneringer, der er blevet populære og 

som mange følger med i. Der blev afholdt Finaleweekend i disse 

turneringer sammen med Klubmesterskaber i hulspil. Pondus Vin havde 

sponsoreret et glas vin til alle deltagere i denne weekend.  

Race to Værløse har været gennemført igen i 2021 og alle har kunnet 

følge med i GolfBox. Der var præmier til de tre bedste sponsoreret af 

Lindhardt Golf. I alt 271 spillere har fået tildelt point – der gives tre 

point for deltagelsen i en klubturnering.  

Vi har aflyst en turnering i august, da der kun var 34 tilmeldte.  

Vi har i 2021 været privilegeret med sponsorer. Tak til DanBørs for et 

flot sponsorat, der har været fordelt henover flere turneringer, Pondus 

Vin for sponsorat af den løbende parturnering og Proshoppen v/ 

Thomas Lindhardt med rabatter hen over sæsonen, samt sponsorat af 

Race to Værløse.     

Regel – og dommerudvalget, Ole de Neergaard og Søren Jonasen bistod 

os til klub- og rækkemesterskaberne. Tak for hjælpen.    

Tak til alle medlemmer, der har spillet med hen over sæsonen – vi vil 

altid gerne se flere - til Sekretariatet for kæmpe hjælp - til Proshoppen og 

Cafeen for godt samarbejde og greenkeeperstaben og til sponsorer.  

Tak for al den ros vi har fået og vi har også noteret forslag til 

forbedringer og nye tiltag. Vi er allerede i gang med at planlægge 2022, 

hvor vi vil fortsætte med at lave et varieret udbud af klubturneringer, 

der er en god oplevelse for alle deltagere.   
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  Klubmestre 2021 

Slagspil Hulspil 

Anne Kaae 

Joachim Nordli 

Gitte Alkestrup Olsen 

Joachim Nordli  

 

Rækkemestre (Slagspil) 

Junior Joachim Nordli 

Midage herrer Thomas Lindhardt  

Senior herrer Lito Valencia 

Veteran herrer Niels-Jørgen Adamsen 

Superveteran herrer Søren Nysteen 

Midage damer Tina Hauberg Jensen 

Senior damer Tanja Bøg 

Veteran damer Anne Kaae 

 

På turneringsudvalgets vegne   

Sonja Horsted 
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Dameklubben 
Dameklubben måtte igen i år aflyse Infomødet den 31. marts på 

grund af Corona-restriktionerne. 

Den første aktivitet var derfor Åbningsturneringen der dog på 

grund af Corona blev afviklet på en anden måde end tidligere, 

nemlig med løbende start i stedet for Gunstart. 

Vores venskabsturnering mod Gilleleje den 12. maj skulle være 

spillet i Værløse, men blev lige som sidste år aflyst – så alle gode 

gange tre – vi håber på at få besøg af Gilleleje i 2022. 

Venindeturneringen den 26. maj kunne gennemføres, dog med 

max. antal deltagere på 25 par. 

Igen i år spillede vi løbende Point- og Eclecticturnering over 18 

huller, første gang den 7. april. Vi har i alt spillet de løbende 

turneringer over 16. onsdage. 

I september/oktober spillede vi løbende 9-hullers turnering, hvor 

det var valgfrit om man ville spille turneringen fra tee 49 eller tee 

58. 

Den 15. september spillede vi sjov turnering, der i år var Norsk 

Stableford. 

I sæson 2021 har Dameklubben haft 118 medlemmer. 

Vi har afholdt 4 spiseturneringer og deltagerantallet har været på 

45 – 50 pr. gang. 

Den 16. juni spillede vi Hekseturnering og i år blev ’Årets Heks’: 

Sanne Bech (nærmest kost på hul 15). 

I år fejrede Dameklubben 25-års jubilæum lørdag den 26. juni. Vi 

spillede 18 huller med diverse sjove indslag.  

Kl. 17:30 mødte alle op til velkomst i gården med sjove hatte. 

Vi havde en rigtig god aften med sang og dans. 

Igen i år arrangerede vi en endagstur, hvor vi spillede Sorø 

tirsdag den 13. juli.  

 

 

Dameklubbens 

bestyrelse: 

 

Anni Saabye, Formand 

Jette Hansen, Kasserer 

Birgit Jørgensen 

Lena Dahl 

Yuying Chen 
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Dameklubben udfordrede Herreklubben i 2019 – og tabte. I 2020 forsøgte Dameklubben at vinde da 

Herreklubben udfordrede os den 5. september – uden held. 

Den 11. september forsøgte Dameklubben at vinde ’Den gyldne Pokal’ tilbage efter den havde været 

i Herreklubbens eje i 2 år – OG VI VANDT. 

Det var en rigtig hyggelig dag/aften, og Herreklubben har allerede lovet, at de vil udfordre os igen 

til næste år. 

Årets weekendtur gik til Langesø på Fyn. I år var vi 27 piger på turen og den samlede 

weekendvinder blev Anne Kaae. 

Vi sluttede året med Afslutningsturnering, hvor vi spillede Irish Twosome over 9 huller. 

En stor tak til vores sponsorer: 

MENY v/Søren Engberg, Pondus Vin, Proshoppen, Bryggeriet Skovlyst, Stender i Værløse, P’s Place, 

Rokkedyssegårds-bær og Nordic Chocolatiers. 

Dameklubbens bestyrelse har i 2021 bestået af: Lena Dahl, Birgit Jørgensen, Yuying Chen, Jette 

Hansen og Anni Saabye. 

Tak for 2021 og på gensyn i 2022 

På Dameklubbens vegne, 

Anni Saabye, formand 
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Herreklubben 
ÅRETS GANG 2021 

Nedenfor er årets aktiviteter oplistet. 

Årsmøde 

Den første aktivitet i 2021 var årsmødet, der blev afholdt den 10. 

marts, og som man kan gætte ud fra datoen, så det en overgang 

ud til, at det også var den sidste. Virkeligheden blev heldigvis 

ikke så slem som frygtet. På årsmødet blev regnskab, kontingent 

og bestyrelse godkendt, og planerne for sæsonen afsløret. Vi 

sagde tak for denne gang til Morten Viholt. 

 

Om klubben 

Der har i 2021 været 185 medlemmer af Herreklubben. Af dem 

har ca. 169 deltaget i større eller mindre grad i Herreklubbens 

aktiviteter. Det er uændret i forhold til sidste år 

 

Herreklubtouren 

Trods SARS-CoV-2 hærgen, fik touren en start som sædvanlig, 

den 6. april. Turneringen har været opdelt i fire rækker, hvor der 

spilles stableford. I løbet af de 23 uger vi nåede af afvikle, har 

Herreklubbens medlemmer spillet over 2000 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 har opnået et 

handicap, der passer til deres styrke.  

Årets vindere blev: 

A-rækken Dennis Karlsson  

B-rækken af Peer Hoffmann  

C-rækken at Peter Morrud Corneliussen  

D-rækkens duks blev Adam Harhoff 

 

Eclectic Cup 

Sideløbende med Herreklubtouren afvikledes Ecletic 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. Her blev vinderne 

henholdsvis Steen Møller, Henrik Svane, Peter Morrud 

Corneliussen og Lars Taarnhøj. 

  

Herreklubbens 

bestyrelse: 

 

Jan Martinussen, 

Formand 

Ole de Neergaard, 

Kassemester 

Søren Jonasen  

Henrik Sørensen  

Urs Kent 

Henrik Frengler 
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Månedsmatcher 

Månedsmatcherne blev hårdere ramt af Corona-nedlukningerne. 

Det betød blandt andet at vi først havde åbningsmatch den 22. 

juni. Vi siger mange tak til sponsorerne: Thomas Lindhardt, 

Bichel Vine og DFDS, der igen i år muliggjorde en sand 

præmieregn til vinderne. 

 

Sommerturen 

Vi håbede meget på, at 2021 kunne blive afviklet med det helt 

store udtræk, da det er Herreklubbens 25-års jubilæum, men vi 

besluttede os for en normal udgave, da vi ikke viste hvad der 

kunne ske på Corona-fronten. Vi valgte en tur til Fyn, hvor vi 

spillede banerne i Fåborg og Svendborg. Ole de Neergaard tog 

ansvaret for planlægning og afvikling. En stor tak for hans 

indsats. Ole de Neergaard var så ubeskeden at han tog sejren som 

årets ”Blå Golfer”. Bestyrelsen gjorde rent bord, idet Urs Kent løb 

med den lidt mindre prestigiøse titel som admiral; spilleren der 

formår at slå flest bolde i et strafområde. 

 

Venskabsmatchen mod Møllemændene 

Møllemændene var åbenbart blev så ydmyget ved den sidste 

match, så de har valgt helt at stoppe samarbejdet. Ærgerligt, da 

det var en mangeårig tradition. 

 

Damerne vs. Herrerne 11. september 

For 3. år i træk, afviklede vi udfordringsmatchen mellem 

damerne og herrerne. I år arrangerede Dameklubben matchen 

lørdag den 11. september. Efter 2 år med herredominans udviste 

vi den størst mulige ridderlighed, idet damerne løb med sejren. 

 

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 bestyrelsesmedlemmerne: 

• Urs Kent – Sponsorkontakt og vinsmager 

• Ole de Neergaard - Kasserer  

• Henrik Sørensen, Månedsmatchleder 

• Søren Jonasen –Tourleder og diskvalifikator 

• Henrik Frengler – Matchleder 

• Peter Morrud Corneliussen 
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En speciel tak til Steen Lindhart, der havde valgt at stoppe for at 

kunne koncentrere sig om sin rolle som folkepensionist. Ved et 

par lejligheder benyttede vi muligheden for at trække på hans 

hjælp. Tak for det. Ny mand i bestyrelsen er Peter Morrud 

Corneliussen. 

Vi vil også benytte lejligheden til at sige tak til Mad-Pia og hendes 

folk for en rigtig god forplejning; og ikke mindst til sekretariats-

Pia og Heidi for hjælp med diverse praktikaliteter gennem året. 

Også en tak til Greenkeeper teamet for at give os en god bane at 

spille på. 

 

Tak for 2021 og på gensyn i 2022 

 

På Herreklubbens vegne, 

 

Jan Martinussen, formand 
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Morgenfruerne 
 

Vi er en social klub-i-klubben, der lige nu består af 55 

medlemmer. Alderskriteriet er 50+. 

 

Der er mødetid mandag morgen senest kl. 8.00, hvorefter der 

sættes hold ved lodtrækning, således at man spiller med 

forskellige hver gang. Man kan varme op eller hyggesnakke indtil 

kl. 8.15, hvor der er samling, og man sendes ud i en baglæns 

gunstart. Det betyder, at alle er færdige på nogenlunde samme tid 

og kan samles til frokost og evt. præmieoverrækkelse. Der lægges 

vægt på, at man mødes til golfspil og har det hyggeligt og rart 

sammen. 

 

Der veksles mellem en løbende stableford turnering hen over 

sæsonen og endagsturneringer, hvor der spilles forskellige former 

for spil. 

Aktiviteter i 2021 

I alt har vi gennemført 23 spilledage på vores egen bane. 

Derudover har vi haft 3 spilledage på fremmede baner og har 

været inviteret til samspil med Turferne én dag.  

 

Julefrokosten måtte desværre aflyses på grund af Corona; men 

heldigvis var det muligt at gennemføre åbningsmatchen d. 12. 

april, selv om man ikke kunne samles til frokost, som man plejer. 

På trods af kulden mødte 23 friske Morgenfruer op. 

 

Sommerturen d. 7.- 8. juni gik til Køge og Vallø golfklubber med 

overnatning i Køge. Vi var 20 deltagere, som havde en hyggelig 

og fornøjelig tur.  

 

I juli måned var der arrangeret forskellige endagsturneringer med 

en fin tilslutning. 

 

Vores endagstur til fremmed bane gik til Skovbo Golfklub d. 2. 

august med 18 veloplagte deltagere. 

 

 

Morgenfruernes 

bestyrelse: 

 

Birgit Søndergård 

Pedersen, Formand 

Christine Hansen, 

Næstformand 

Henriette Lillegaard, 

Sekretær 

Ilse Bachmann, 

Kasserer 

Ella Ulbak, Suppleant 
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D. 13. september var det vores tur til at invitere Turferne, og i alt 

52 Turfer og Morgenfruer mødte op til et vellykket arrangement. 

 

Afslutningsturneringen d. 4. oktober blev traditionen tro 

efterfulgt af fælles frokost i Caféen med fejring af runde 

fødselsdage, præmieoverrækkelser og til sidst den årlige 

generalforsamling. 

Generelt kan vi se tilbage på en god sæson med et pænt 

fremmøde og masser af sjov og hygge. 

Bestyrelsen har ud over ovennævnte haft fokus på flow på banen 

og udbygning af hjemmesiden. 

I den kommende sæson vil prioritering af det sociale liv fortsat 

være i højsædet. 

Sponsorer 

Også i år har vi haft stor glæde af samarbejdet med vores 

vinsponsor Christian Kjeldbjerg, Pondus Vin og Fodterapeut 

Mette Sidenius, som har sponseret gavekort til sin klinik i 

København. 

På Morgenfruernes vegne 

Birgit Søndergaard Pedersen 

Formand 
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Turferne 
Turferne er klubben-i-klubben for herrer, der fyldt 55 år. 

I 2021 har vi været 84 medlemmer i klubben for herrer, der er 

fyldt 55 år. Årets første aktivitet plejer at være 

årsmødet/generalforsamlingen sidst i marts, men da der stadig 

var Corona restriktioner, besluttede vi at udskyde det til 

slutningen af juni i håb om, at situationen var normaliseret til den 

tid, hvilket holdt stik. 

Årets turneringer 

Én-dags turneringer 

Vi startede året med vores Åbningsturnering torsdag 8. april.  

I løbet af sæsonen har vi haft yderligere 6 én-dags turneringer. 

En hulspilsmatch, en slagspilsturnering, en ”Teested 49” 

turnering, en ”Gul bold” turnering, en Greensome turnering og 

en ”9-6-3”turnering. 

I alle vores én-dags turneringer er der præmier til de syv første. 

Det er let konsumérbare varer, som leveres af vores sponsor 

PONDUS VIN, v/Christian Kjeldbjerg. 

Løbende turneringer 

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

fremmødte udskriver scorekort, som turneringsledelsen 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 2021, som hver løber over 5 torsdage, hvor 

de 3 bedste af 5 resultater er gældende. Når den femte omgang af 

en løbende turnering er spillet, er der præmier til de syv første i 

både A-, B- og C-rækken. Det er let konsumérbare varer, som 

leveres af vores sponsor PONDUS VIN, v/Christian Kjeldbjerg. 

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. I forbindelse med vores Afslutningsturnering er 

der præmier for Eclectic turneringen til de syv første i både A-, B- 

og C-rækken. Det er let konsumérbare varer, som leveres af vores 

sponsor PONDUS VIN, v/Christian Kjeldbjerg. 

Turfernes bestyrelse: 

 

Steen-Erik Hansen, 

Formand 

Erik Boje,  

Registrator 

Ole Haugaard Nielsen, 

Turneringsleder 

Niels Peter Petersen, 

Kasserer 

Kaare Ulbak, 

Turneringsleder og 

Hjemmeside 
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Spil på fremmede baner 

Fire torsdage i løbet af sæsonen har vi arrangeret spil på 

fremmede baner. I 2021 har vi således været på Asserbo, 

Hedeland, Fredensborg og Køge. I hver af disse én-

dagsturneringer er der præmier til de syv første. Det er let 

konsumérbare varer, som leveres af vores sponsor PONDUS 

VIN, v/Christian Kjeldbjerg. 

Turferne/Morgenfruerne 

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

turfer/morgenfrue danner hold i en Irish Twosome turnering. 

Den ene gang inviterer Turferne på en torsdag og den anden 

gang inviterer Morgenfruerne på en mandag. 

Sommerturen 2021 

I år gik sommerturen til Falster. Første dag spillede vi på Falster 

Golfklub. Vi overnattede på Falster Hotel og spillede 

Storstrømmen Golfklub på anden dagen. Her var der præmier 

begge dage til de syv første som sædvanligt plus præmier for 

nærmest hullet på 2 huller på begge baner. 

Det er let konsumérbare varer, som leveres af vores sponsor 

PONDUS VIN, v/Christian Kjeldbjerg. 

Afslutningsturnering 

Denne turnering er planlagt til at finde sted torsdag 21. oktober 

2021. Turneringen er en slagspilsturnering og der er som altid 

præmier til de syv første i både A-, B- og C-rækken. Som nævnt 

udleveres der også denne dag præmier for Eclectic turneringen til 

de syv første i både A-, B- og C-rækken. 

Det er let konsumérbare varer, som leveres af vores sponsor 

PONDUS VIN, v/Christian Kjeldbjerg, som vi har et meget godt 

og tilfredsstillende samarbejde med. 

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 2 jern og en putter.  

I sagens natur har vi endnu ikke afholdt dette arrangement i år, 

men hvis det går som det plejer, vil der hverken mangle mad eller 

drikke - og efter frokosten har vi en lille indendørs putte 

konkurrence på 9 flotte, hjemmelavede puttebaner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Turfernes vegne 

Steen-Erik Hansen 

Formand for Turferne 
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Hole in one 2021 
 

Dato Hul Spiller  

 

13. april 

 

12 

 

Lito Valencia 

 
 

24. april  

 

12 

 

René Jensen 

 
 

31. maj 

 

9 

 

Karen Ankersen 

 

 

11. juli 

 

9 

 

John Olsen 

 

 

16. august 

 

12 

 

Bjarne Lysén 

 
 

7. september 

 

4 

 

Jesper Bach 

 

 

 

 

 

2. oktober 

 

12 

 

Bent Olsson 

 
 

2. oktober 

 

9 

 

Stine Grønfeldt Stenspil 

  


