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Bestyrelsen 
 

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2021/2022 

1. Generel status og ombygningsplaner 

2. Bane og anlæg 

3. Banetilgængelighed 

4. Økonomi 

5. Bestyrelsens prioriteringer 

 

1. Generel status og ombygningsplaner 

Der har i dette regnskabsår været afholdt syv bestyrelsesmøder, 

hvoraf det ene var et budgetmøde. Der er tradition for, at 

budgetmødet tager det meste af en dag, hvor alle større 

ændringer og investeringer bliver drøftet. Herefter ved den 

daglige ledelse hvilke rammer, de har at navigere inden for. 

Ting, der er budgetteret - også større investeringer - kan den 

daglige ledelse beslutte eksekveringen af, når det har været 

besluttet i budgetprocessen. Omvendt er der meget snævre 

beslutningsrammer for investeringer/omkostninger, der ikke er 

budgetteret. Det betyder, at vi på én og samme tid har en effektiv 

budgetproces, frie rammer til daglig ledelse og en stram 

omkostningsstyring, så vi ikke får ubehagelige overraskelser, 

men derimod har et solidt fundamentet for en velfungerende 

klub og en sund økonomi. 

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at beføjelsesstrukturen danner 

grundlag for tilfredse medarbejdere, der selv kan bestemme over 

deres dagligdag. Vi render ikke og kigger folk over skulderen, 

men lader dem udføre deres arbejde. Populært sagt interesserer 

vi os for medarbejdernes dagligdag, men vi involverer os ikke – 

medmindre vi bliver bedt om det. 

 

Når jeg fremhæver dette i indledningen af bestyrelsens 

beretning, er det fordi, vi tror på, at medarbejdere, der selv har 

indflydelse på deres daglige virke, er mere motiverede. 

Derudover vil vi også gerne fremhæve denne måde at arbejde 

på, fordi vi ofte i bestyrelsen bliver mødt af spørgsmål til 

driftsopgaver, som forskellige medlemmer beder os om at 

håndtere eller kommentere. Her henviser vi oftest til den daglige 

ledelse. Ikke fordi vi ikke lytter, men fordi vi tror på, og har tillid 

Medlemmer i 

bestyrelsen: 

 

Kim L. Christensen, 

Formand 

Søren Boye Nielsen, 

Næstformand 

Wagn Erik Nørgaard, 

Kasserer 

Michael Hauskou 

Liuming Qin  
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til, at vores ledere og medarbejdere er de rigtige til jobbet og 

dermed også kan besvare disse henvendelser bedst kvalificeret. 

 I bestyrelsen vil vi gerne fokusere på de større og mere strategiske 

overvejelser og planer om fortsat at udvikle golfklubben. Da jeg 

trådte ind i bestyrelsen for otte år siden, havde vi store 

udfordringer med økonomi, beføjelser, struktur og arbejdsglæde. 

Samtidig var der skabt en kultur, hvor mange opfattede, at man 

forsøgte at lede foreningen som var det en børsnoteret 

virksomhed, hvor der manglede medarbejdertrivsel og hvor man 

ikke kommunikerede i øjenhøjde med medlemmerne. Dette har vi 

med skiftende bestyrelsesmedlemmer arbejdet med igennem de 

sidste 6-7 år. Vi har i den forbindelse også skiftet ledelse i både 

sekretariat og på banen. Desuden har vi også sikret gode 

forpagtere. I caféen har vi ”lagt arm” med skiftende forpagtere af 

varierende kvalitet. Vi synes, at vores nuværende forpagter gør 

det fremragende. I forhold til Proshop og træning har vi gennem 

alle årene haft et samarbejde med Thomas Lindhardt og hans 

ansatte, som vi er meget glade for. 

 

Alt i alt synes vi, at klubben i dag fremstår med en   rigtig god 

atmosfære, og at vores medarbejdere, forpagtere og frivillige gør 

en kæmpe forskel. Tak til jer alle for en fantastisk indsats. Vi vil 

gerne benytte denne anledning til at bede medlemmerne af VGK 

om at huske at påskønne både medarbejdernes, de frivilliges og 

forpagternes indsats. MEN husk også at forpagterne driver en 

virksomhed, og at deres dynamik, motivation og trivsel i høj grad 

hænger sammen med, at de også kan køre rentable forretninger. 

Pres dem derfor ikke for hårdt på priserne, men se også gerne 

tingene fra deres side. 10-15 kr. mere pr. kuvert, når der holdes 

arrangementer, kan for forpagteren betyde forskellen på, om et 

arrangement er rentabelt eller ej – og dermed om de har lyst til at 

være i klubben på den lange bane. 

 

Ombygning 

Parallelt med den daglige drift, har vi haft et mål om at skabe en 

udvikling af klubben med en styrket medlems- og gæsteservice, 

modernisering af omklædningsfaciliteter, flytning af sekretariat og 

udbygning af de indendørs træningsfaciliteter. Disse planer har 

pågået i nogle år, og på en ekstraordinær generalforsamling i 

januar i år fik vi det endelige mandat til at gå videre med de 

konkrete planer, som blev præsenteret.  Kommunens og ikke 
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mindst politikerne i Økonomiudvalgets håndtering viser med 

tydelighed, hvorfor sådanne planer tager tid. Foreløbig er vi nået 

i mål med at forlænge lejeaftalen af jorden med Furesø 

Kommune med 10 år, så den udløber i 2053. Det gør det 

nemmere for os at skaffe finansiering af den del af ombygningen, 

som vi ikke betaler af foreningens eksisterende midler. Vi 

forventer, at den endelige byggetilladelse er modtaget, når vi 

afholder generalforsamlingen den 21. november. Således skulle 

vi gerne have et færdigt nyt klubhus næste vinter med de 

muligheder, som det giver. 

 

I øvrigt henvises til beslutningerne på den ekstraordinære 

generalforsamling. 

 

2. Bane og anlæg 

Dræningsprojekt af fairways og sprinkleranlæg til greens er 

færdige. Herudover har vi fået sat lynhytter op to steder på 

banen. Bestyrelsen er meget tilfreds med banens stand og 

vedligehold samt et fantastisk samarbejde med Chefgreenkeeper 

og greenkeeperstaben. Vi fortsætter med at investere i 

udviklingen af banen med et relativt højt driftsbudget.  

 

Banen ER vores vigtigste aktiv. 

 

Da ombygningen har ladet vente på sig, og vi derved ikke har 

haft mulighed for at udbygge den indendørs træning i form af 

yderligere en golfsimulator, har vi i stedet igangsat en 

udbygning og isolering af den overdækkede del af driving range, 

så det er muligt at opstille to golfsimulatorer der. 

 

3. Banetilgængelighed 

 

I år valgte vi at fastholde intervallet på 7/8 minutter mellem tee-

tider. For at imødekomme presset på banen, som det kortere 

tidsinterval giver, besluttede vi at nedlægge muligheden for at 

booke ni huller på henholdsvis for ni og bag ni. Vi har stadig 10% 

flere bestilte runder end før Corona, men i forhold til sidste år ser 

vi et fald på 20%. 
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Status på den genindførte venteliste er, at der er 50 potentielle 

nye medlemmer, der venter på at komme ind. 

 

Den samlede effekt af ovenstående er, at der i den forgange 

sæson ikke længere har været det samme pres på banen, som vi 

tidligere har været udfordret af, og at adgangen til ledige tider 

dermed har været bedre. 

 

Eneste undtagelse er primetime i Weekenderne. Derfor har vi 

suppleret de allerede gennemførte tiltag med en starterordning i 

de tre sommermåneder. Det har været en succes, hvorfor det 

fortsætter i den kommende sæson. 

 

Vi vil gerne understrege, at det fortsat er muligt at nøjes med at 

spille ni huller – det kan blot ikke bookes i Golfbox. Hvis man 

kun ønsker at spille ni huller, kan man booke en runde på 18 

huller startende fra Tee 1. Ved ankomst kan man sagtens gå ud 

på bag-ni, hvis der er plads, det vil sige at, der ikke er spillere på 

9. green. Hvis man har greenfee gæster med skal disse 

naturligvis ikke betale for 18 huller, når I kun skal spille ni 

huller. Man kan ved betaling i automaten i 

indskrivningsområdet korrigere betalingen til det beløb, der 

fremgår som pris for ni huller og som årsag anføre ”kun ni 

huller”. 

 

4. Økonomi 

Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at vi skal have balance i 

økonomien, men vi skal også investere for at udvikle klubben og 

skabe øget værdi for nuværende og kommende medlemmer. 

 

Samtidig med investeringen i om- og tilbygning er det derfor 

vigtigt for os at arbejde efter et driftsbudget, som balancerer og 

går nogenlunde i 0. Det har været resultatet de forgangne år og 

gælder også budgettet for det kommende år. 

 

5. Bestyrelsens prioriteringer 

I det kommende regnskabsår vil vi gerne fortsætte de tiltag, vi 

har igangsat omkring banetilgængeligheden. Derudover 

prioriterer vi fortsat fokus på en balanceret økonomi.  
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Som særskilt punkt har vi om- og tilbygningen, der kommer til at 

lægge beslag på bestyrelsens ressourcer. Det betyder, at der for 

det kommende år, udover de opgaver, som ombygningen vil 

medføre, ikke er prioriteret større ekstraordinære opgaver. 

Tak 

Årets første møde, var i år – som sidste år – Stormødet, der ligger 

lige efter generalforsamlingen. Stormødet er et 

koordineringsmøde med udvalgsformænd og 

bestyrelsesformænd for klubber-i-klubben. Således er vi gensidigt 

opdateret på den kommende sæsons tiltag. 

 

Udvalgene og klubber-i-klubben er meget velfungerende. Dette 

til gavn for klubbens udvikling samt naturligvis for det sociale 

sammenhold, som mange fortsat lægger vægt på. 

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mere end 100 

frivillige. I gør en kæmpe forskel og er rygraden for en 

velfungerende golfklub! 

 

Også tak til klubbens sponsorer – vi håber, at medlemmerne 

husker at bringe jer i spil, når der skal udføres opgaver inden for 

jeres respektive forretningsområder. 

 

På Bestyrelsens vegne, 

 

Kim Christensen 

Formand 
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Baneservice 
Baneservice består af 19 engagerede medlemmer. 

 

Baneservice medlemmerne holdt møde i april måned for at 

lægge vagtplanen for perioden maj, juni og juli.  

 

Vagtplanen for august, september og oktober 2022 blev fastlagt 

på et møde i juli måned, hvor næsten alle 19 

baneservicemedlemmer deltog – hvert baneservicemedlem har 

ca. 2 vagter pr. måned. 

 

Baneservice kontrollerer om de spillere som vi møder, har 

spilletilladelse, 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 

Spisehuset - dette er blevet godt modtaget af såvel egne 

medlemmer som greenfee gæster. 

 

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. 

Antallet på 19 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. 

Baneservice har i år bestået af følgende medlemmer - Jesper 

Clausager, John Wichmann, Mogens Grüner, Per Larsen, Bjarne 

Christensen, Bent Olsson, Kim Christensen, Aase Khan, Christian 

Kjeldbjerg, Lars C. Christensen, Peter Storgaard, Tom Nisted, 

Asger Balle, Peter Sidenius, Heine Lund, Philip Puls, Søren 

Spangsberg og Leif Mårtensson (formand). 

Den årlige sherif match fandt sted den 01.10. 2022.  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Leif Mårtensson, 

Formand 

Jesper Clausager 

John Wichmann 

Mogens Grüner 

Per Larsen 

Bjarne Christensen 

Aase Khan 

Kim Christensen 

Christian Kjeldbjerg 

Lars C. Christensen 

Peter Storgaard 

Tom Nisted 

Bent Olsson 

Asger Balle 

Peter Sidenius 

Søren Spangsberg 

Henrik Eklund 

Heine Lund 

Philip Puls 
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I 2022 har der i weekenderne og på helligdage, 

 i månederne maj-juni og juli været etableret en  

”WEEKEND- OG HELLIGDAGSSTARTER” ordning i 

primetime. 

Opgaverne har bl.a. bestået i at: 

 

- tage imod medlemmer og gæster på 1. tee 

- have fokus på, at spillerne er klar til at slå ud til bestilt tid 

- informere om flow på banen, holde tempo, lukke 

igennem, ikke lede for længe. 

- spille ready golf 

- informere om aktuelt banearbejde mv. 

- påminde om etikette, især nedslagsmærker 

- vejlede spillerne i, hvornår de kan tee ud på 1. tee 

 

Starterordningen er blevet godt modtaget af såvel medlemmer 

som gæster og vil fortsætte i den kommende sæson. 

 

I starterordningen har følgende deltaget: Kim Christensen, Lasse 

Hoff, Peter Storgaard, Christian Kjeldbjerg, Aase Khan, Arne 

Eskildsen og Leif Mårtensson. 

 

Jeg vil afslutte denne beretning med en stor tak til de alle som i 

den forløbne sæson har ydet en stor indsats som "sherif" og 

”weekendstartere” i Værløse Golfklub. 

 

Leif Mårtensson 

Formand for baneservice.  
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Baneudvalg 
 

Udvalget består af Jeannette Dam, Kasper Frank, Pia Fly 

Pedersen (Sekretariatsleder), Martin Hjort (Chefgreenkeeper), 

Thomas Lindhardt (Headpro) og Henrik Sørensen. Søren Boye 

deltager ofte som bestyrelsens repræsentant. 

 

Martin er på andet år vores Chefgreenkeeper. 

 

Udvalget har afholdt 2 møder i år, og planlægger at afholde et 

mere. 

 

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 

refererer til bestyrelsen, som sammen med generalforsamlingen 

beslutter større tiltag udvalget har arbejdet med. 

 

Overordnet har udvalget arbejdet ud fra vores idé-katalog. Vi 

har valgt at have fokus på fremtiden for green 16, som udvalgets 

fokus på fremtidige større tiltag. Vi drøfter også tee forward (spil 

fra kortere teesteder), som skaber behov for en kortere tee, foran 

tee 49. Vi arbejder også med ideer om oprensning af søerne på 

hul 14 og 15, som kan give mindre ændringer i hullernes layout. 

 

Ændring af vores vandingssystem er også noget, vi arbejder på. 

Håber vi snart får tilladelse til det af kommunen. Et nødvendigt 

tiltag, da det vand vi vander banen med, er af meget dårlig 

kvalitet. Omlægningen vil gøre, at der kommer et lille å-forløb på 

hul 15 ude til højre før søen. 

 

Derudover har vi plejeplanen, som vores arbejdsredskab og 

udvalgets forventninger til banens aktuelle standard. Her indgår 

også samtaler med greenkeeperne om større plejetiltag, som 

løbende renovering af greens, bunker, fairways og teesteder. 

 

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Henrik Sørensen, 

Formand 

Jeanette Dam 

Kasper Frank 

Thomas Lindhardt, 

Headpro 

Martin Hjort, 

Chefgreenkeeper 

Pia Fly Pedersen, 

Sekretariatsleder 
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Tiltag vi har gennemført i år: 

 

• Vandingsanlæg med nye fleksible sprinklere blev gjort færdigt 

på samtlige greens. 

• Lynhytter er opsat på hul 2/4 og på hul 13/15. 

• Sti mellem hul 2 og 3, samt hul 4 og 5 er etableret. 

• Grøften på hul 5 er gjort færdig. 

• Bunker på hul 9 er lukket. 

• Beskæring af træer på banen og omkring vores søer så de er 

blevet mere synlige. 

• Vi fortsætter med at topdresse fairways hvert år, og i år får 

losseplads delen (bag9) en ekstra omgang. 

• De to indspil bunkers er renoveret og lavet om til en bunker. 

• Det store træ på hul 18 (højre side) skal fældes, da det er i fare 

for at vælte i en storm. 

• Træerne omkring klubhuset får en sundheds beskæring til 

efteråret/vinter. 

• Vi forsætter med at høste rough, så den kan blive lettere at 

spille fra. 

• Vi klipper den vilde pastinak ned ude i roughen og tester andre 

tiltag for at begrænse planten.  

 

Og det var også i år vi lige skulle have pladen på hul 7 med 

Thorbjørns meritter ned igen og afsted til gravøren, da han vandt 

British Masters. Tillykke til Thorbjørn. 

 

Henrik Sørensen 

Formand for Baneudvalget 
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Begynderudvalg 

 
Begynderudvalget har haft en fantastisk sæson i 2022. 

Da der er venteliste til klubben generelt, er der også kun et 

begrænset antal Nygolfere, der kan starte deres golfkarriere i 

Værløse Golfklub.  

Ved sæsonstart i april var der fuldt hus med 30 nye medlemmer. 

Vi valgte derfor at tage godt imod vores nye golfspillere på et 

fælles velkomstmøde, hvor Sekretariatet, Trænere, Formand fra 

Regel- og Dommerudvalg og hele Begynderudvalget var til 

stede. Vi fik hilst på hinanden under hyggelige forhold og vores 

nye golfspillere blev introduceret til klubben generelt og hvad de 

havde i vente de næste 3 måneder, deres prøvemedlemsskab 

ville forløbe. 

Begynderudvalget har i år bestræbt sig på at tilpasse 

prøveforløbet således, at der trænes på putting green, indspils 

bane og Par3 banen de første 6 uger – således at træningen givet 

af Proerne bliver øvet og opmuntret. Samtidig har vi fokus på 

etikette, hvordan man stiller sin bag på banen m.m. og de mest 

almindelige regler bliver ligeledes gentaget og øvet på Par3 

banen. 

Efter de 3 måneder sluttede vi med en putting konkurrence med 

forskellige shortgame øvelser – og i bedste stil med præmier til 

de dygtigste på dagen samt middag og social hygge.  

Dette arrangement blev taget rigtig godt imod, hvilket har givet 

Begynderudvalget blod på tanden til at lave flere lignende 

arrangementer til næste sæson. 

Nygolfer runder/turnering med fadder blev tilbudt efter de 

første 6 uger med mulighed for tilmelding hver 2. uge med sidste 

gang midt september. Der har gennemsnitlig været 6 tilmeldte 

pr. gang. 

I år har Blå Mandag ikke sorteret under Begynderudvalget, men 

er overgået til Turneringsudvalget, da 

deltagersammensætningen dækker bredt over klubbens 

medlemmer, og dermed ikke primært har nye golfspillere i 

centrum. Vi har dog fortsat afholdt Nygolfer Turneringer 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Sanne Bech, Formand 

Susanne Clausager 

Lisbeth Kjær 

Pernille Norup Nielsen 

Lars Bech 

Bente Andersen 

Jimmy Meggele 

Anne-Lise Thorsen 
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sammen med Blå Mandag, så nye golfspiller kan snuse til 

turneringslivet og deltage i det sociale fællesskab.  

Da alle nye golfspillere startede samtidig i år, sluttede deres 

prøvemedlemsskab også samtidig, nemlig ved udgangen af juni 

måned.  

28 nygolfere kom godt i gang og deltog flittigt i 

Begynderudvalgets aktiviteter, trænernes enkelt lektioner og 

fællestræning og alle bestod regelprøven og fik banegennemgang 

ved Regel- og Dommerudvalget. To nygolfere kom desværre 

aldrig i gang trods vores mange henvendelser. 

I slut juni afholdt vi endnu et fællesmøde for vores nye 

golfspillere, som nu var ved at være færdige med deres 

prøveforløb. Her deltog Sekretariatet, Trænere, Formænd for 

Klubber i Klubben, Formand fra Motionistudvalget og Formand 

for Begynderudvalget. 

På dette møde blev vores nye golfspillere informeret om, hvad 

klubben kan tilbyde dem, hvis de ønskede at forsætte deres 

nyopstartede golfkarriere i Værløse Golf Klub. Alle 28 har meldt 

sig ind. 

Da man stadig er meget grøn og ny efter at have spillet golf i 3 

måneder opfordrede Begynderudvalget vores nye golfspillere, til 

at fortsætte Nygolfer runderne sæsonen ud. Det valgte mange at 

gøre. Andre følte sig fortrolige med at kaste sig ud i at deltage i 

Blå Mandag og mange har også tilmeldt sig arrangementerne i  

Klub 36 +. 

Klub 36+ er et tiltag som Motionist- og Begynderudvalget 

startede sammen i 2021. I år har vi haft 8 mødegange fordelt på 

forskellige ugedage hen over sæsonen. 

Klub 36+ er en ”klub”, hvor ens handicap er mellem 36 og 54, 

hvor man spiller en almindelig runde golf over 9 huller med 

løbende start fra kl. 17. Efterfølgende er der spisning og hygge i 

Spisehuset. Det koster ikke noget at deltage men maden er 

selvfølgelig for egen regning.  

I år har Erik, som nyt medlem i Motionistudvalget, været den 

gennemgående figur, der har sikret gode blandede 3 bolde. Ved 

hver runde er der deltagere fra Motionist – og 
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Begynderudvalget, som deltager og sikrer at boldene sendes 

godt afsted, spiller med i boldene og efterfølgende hygger ved 

spisningen. 

Klub 36 + har været godt besøgt i år med tæt på fuldt hus næsten 

hver gang. Det har været en god platform for vores nye 

indmeldte golfspillere at fortsætte i. Mange nye har tilmeldt sig 

og har haft glæde ved hinandens selskab – som de kendte fra de 

første 3 måneder, og de har i klub 36+ lært nye golfspillere at 

kende. Samarbejdet mellem Motionist - og Begynderudvalget har 

fungeret godt, og vi fortsætter samme tråd til næste sæson.  

Jeg vil gerne slutte med at give en kæmpestor tak til alle i 

Begynderudvalget og til Fadderne for deres store deltagelse og 

engagement. En stor tak for et godt samarbejde til Klubber i 

Klubben, som jeg håber vi kan uddybe og fortsætte med til næste 

år. Til Motionistudvalget for god og smidig arbejdsfordeling. Til 

Proerne og Sekretariatet for et tæt og godt samarbejde. Til 

Spisehuset for altid at være parate til at tage imod os og ikke 

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

af at møde i sæson 2022.  

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.  

 

I år har vi oplevet en forandring i aktivitetsniveau idet COVID-

19 ikke længere fylder i hverdagen og golfsporten oplever derfor 

konkurrence fra andre gøremål såsom anden sport, rejser m.m. 

 

Ikke desto mindre er der fortsat stor interesse for sporten blandt 

vores juniorer. Vi har haft et godt år, de fleste af vores aktiviteter 

er blevet gennemført og klubben opleves fortsat som 

velfungerende samt inkluderende.  

 

Juniorudvalgsarbejdet 

Året 2022 startede med nye planer og ambitioner for 

juniorarbejdet. Der var behov for at tænke nyt idet vi oplever en 

forandring i fordeling af vores juniorer. Der er ved at ske et 

generationsskifte hvor vi har få store og mellem/ lavt 

handicappede juniorer, rigtig mange yngre juniorer hvor 

golfsporten fortsat er nyt samt en større pigegruppe. Det kræver 

en tilpasning i vores arbejde, hvorfor træningstiderne blev lagt 

anderledes og fokus i aktiviteterne omkring de grupper. Alt dette 

blev præsenteret til forældremøde d. 6. marts 2022.  

 

Vi har ligeledes haft fokus på at inddrage forældrene i de 

respektive aktiviteter. Vi er kommet et stykke i den rigtige 

retning men vi kunne godt tænke os en større deltagelse fra 

forældrene. Jeres juniorer får en væsentlig bedre oplevelse med 

sporten når I støtter op - det gælder ift. at være i klubben, 

arrangementer, spil på banen, turneringer og lign. Såfremt man 

ikke er bevendt i golfens verden, hjælper juniorudvalget gerne. 

 

Som juniorudvalgsformand har jeg ikke været så meget ude i 

klubben i weekenderne. Oscar spiller efterhånden turnering hver 

weekend og da hans lillebror ligeledes dyrker eliteidræt er 

programmet pakket.  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Erik Krzton, Formand 

Claus Hansen 

Brian Bergenser 

Frederik Ditlevsen 

Brian Duus 

Thomas Lindhardt, 

HeadPro 
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Det skal dog ikke afholde jer fra at tage kontakt til undertegnede, 

juniorudvalget samt trænerne. 

 

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. Det er rigtig godt og gode erfaringer høstes.  

 

Der er har været flere gode præstationer men især disse bør 

fremhæves: 

  

- Oscar Risager Krztons Junior Klubmesterskab  

- Oscar R. Krztons 2. plads ved Årgangsmesterskaberne i 

14 års rækken 

- Albert Holde-Jensen’s 2. plads i Ynglinge Drenge ved 

TITLEIST & FOOTJOY OPEN i Hillerød Golfklub  

 

Oscar R. Krzton har spillet en del ranglisteturneringer i år, været 

i flere førerbolde og har fået en del top-5-placeringer. Ligeledes 

deltog Oscar i Belgian International Golf Championship for Boys 

& Girls U14 på Lion banen i Royal Waterloo Golf Club hvor han 

spillede mod de bedste juniorer i Europa. Rigtig flot spillet!  

 

I Danmarksturnering for ungdom har Værløse Juniorhold 

desværre måtte sande at 1. division var for højt et niveau, hvilket 

resulterede i at holdet tabte alle sine kampe og til sidst trak sig 

fra turneringen. Det har været lidt hårdt men samtidig også 

lærerigt.  

 

Ved Girls Only Tour spillede både Caroline Ditlevsen og Ida 

Marie Hansen. De gjorde sig gode erfaringer med godt spil og 

fine resultater med henholdsvis en 5. og 4. plads. Pigerne hygger 

sig rigtig meget, og det er et godt tilbud til piger, som gerne vi 

prøve at spille turnering andre steder og være sikker på at de 

spiller med andre piger. Turneringer bliver afholdt i 4 afdelinger 

landet over, og håbet er at deltage i alle 4 i næste sæson. Flot 

spillet! 

 

Ved D-Tour har vi haft 10 juniorer som igennem sæsonen har 

dystet mod andre juniorer på forskellige baner. Det er virkelig 

stærkt og viser at vores juniorer har fået blod på tanden ved 

konkurrence golf hvor man ligeledes får skabt kammeratskaber 
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på tværs af klubber. Af præstationer har vi haft flere top-5-

placeringer hvilket er rigtig flot. De spillere der har deltaget ved 

D-Tour i år er:  

Tobias Duus, Ida Marie Hansen, Valdemar Hansen, Matthew 

Williams, Viktor Fræhr Mikkelsen, William Bech Valbøll, Albert 

Wichmann Holst, Alexander Brandt, Nicolai Frederik Huseljic og 

Emil Bergenser. Vores oplevelse er at flere af vores spillere har 

mod på at deltage i flere D-tours i den kommende sæson. 

Sidst men ikke mindst har vi haft Saga Baltzer Ravn samt Philina 

Holst Bay som har deltaget ved Jungletræf og Super 6. Det er en 

super god måde at hygge sig med andre spillere fra andre 

klubber med en masse sjov og ballade.  

 

Sommercamp 

Traditionen tro afholdt vi Sommercamp i slutningen af juni 

måned med 28-29 juniorer og med stor repræsentation af nye 

juniorer, som var på stor bane for første gang. Det var en stor 

succes hvor vi igen havde mange overnattende juniorer (og 

forældre). Vi spillede rundbold-golf, trænede, spil på stor bane 

for alle, hyggelige frokoster og aftensmad serveret af Spisehuset. 

Samarbejdet med restauranten gik rigtig godt - trods lidt 

udfordringer undervejs. Ryder Cup vandt juniorerne uden stort 

besvær. Vi forældre må mere på træningsbanen, hvis vi skal gøre 

os forhåbning om at vinde.  

Stor glæde og begejstring på tværs af alder og køn - det er fedt at 

der er flere og nye snakker sammen. 

 

Junior Værløse Open 

Desværre har vi måtte aflyse Junior Værløse Open i år grundet få 

tilmeldinger. Det er vi ærgerlige over men vi kan konstatere at 

flere ranglisteturneringer kæmper med tilmelding og bliver 

aflyst. Det er en generel tendens efter COVID-19 er forbi os, og vi 

bliver derfor nødt til at tænke konceptet igennem til næste år og 

gøre det mere attraktivt.  

 

Årets Junior 

Traditionen tro blev der på ny valgt Årets Junior som uddeles én 

gang om året og dette i forbindelse med den sidste 

juniorturnering på året, nemlig Juniorpokalen. Årets Junior 

prisen – 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 Wichmann Holst for sin store 

flid, gode kammeratskab og positive udvikling. Albert har 
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virkelig taget fart i år, udfordret sig selv og er forgangsjunior på 

mange måder. Derfor er det også fuldt fortjent at han bliver Årets 

Junior i 2022. 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, spændende 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. Desuden vil jeg gerne takke for konstruktivt 

samarbejde med klubben, bestyrelsen, øvrige udvalg, 

ProShoppen samt Spisehuset i Værløse 

Golfklub v/JJfoodsolution.  

 

Erik Krzton 

Formand for Juniorudvalget 
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Regel-, dommer- og handicap-

udvalg 
 

I sæsonen 2022 har vi haft syv gange Bane- og regelgennemgang 

for nye golfspillere. Der har, som der plejer, været en 

regelundervisning af Faddere.  

Udover undervisningen, så har vi i 2022 forsøgt noget nyt - i uge 

26 VGK Sommersjov - var Søren Jonasen vært for arrangementet: 

Lær at elske reglerne, dem der deltog, syntes det var et godt 

tiltag. Dette arrangement har potentiale til at blive gentaget. 

Vi har i starten af 2022 gennemført handicap regulering efter de 

nye handicap regler, dette forløb uden problemer. 

Ny formand for udvalget i 2023 bliver Ole de Neergaard. 

Undertegnede stopper med udgangen af sæsonen. 

Tak til Ole, Søren og Per for godt samarbejde i udvalget. 

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 (MU) 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 mange 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 2022 gennemførte vi 

følgende arrangementer.  

Golf Højskole 2022 

Cheftræner Thomas Lindhardt har sammen med 

Motionistudvalget arrangeret Golfhøjskole for 3.år i træk, og den 

forløb fra 3.-5.6.22 i dejligt sommervejr. Der var færre deltagere i 

år, formentlig p.gr.a. efterveer fra pandemien, men 16 deltog, og 

Thomas havde lagt et fantastisk træningsprogram, som blev fulgt 

op af spil på stor bane og en putteturnering med sjove og 

lærerige golføvelser på indspilsbanerne ved caféen, som 

medlemmer af motionistudvalget stod for. Både Thomas og 

Nikolaj sørgede for intens træning af deltagerne i indspil, jern- 

og driverslag samt bunkerslag, og gav lektioner på den store 

bane, hvor de gik med alle deltagere i 3 af boldene de to af 

dagene.  

Spisehuset stod for det kulinariske med lækre fælles måltider 

hver dag, hvor man kunne mødes og fortælle hinanden om 

golfoplevelserne på banen og lære hinanden at kende. Der var en 

herlig stemning, også på banerne. Om aftenen var der 

spændende og inspirerende indlæg, bl.a. om golfrejser til varme 

lande, inkl. USA og Sydafrika samt et meget interessant indlæg 

ved Thomas om fokuseret og målrettet træning, som kan give 

resultater.  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Anette Lindhard, 

Formand 

Steffen Klint 

Rolf Linnebjerg 

Robert Grandahl 

Aksel Hansborg Olsen 

Michael Hauskou 

Tina Darger 

Per Aunsbjerg Nielsen 

Erik Pedersen 
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Søndag blev der spillet en 9 hullers hyggeturnering. Der 

sluttedes af i det skønne vejr med en opsummering af forløbet 

samt præmieoverrækkelse til vinderne af dagens turnering. 

Det forventes, at der vil blive afholdt golfhøjskole på ny i 2023. 

GrillGolf 

Igen i år har motionistudvalget afholdt denne 9-hullers 

turnering, som har været lagt på forskellige ugedage. I alt 4 

arrangementer har været afholdt, hvor det sociale samvær har 

været i højsædet. Der spilles en hyggelig 9 hullers turnering og 

derefter sluttes af i Spisehuset med grillmad og hyggeligt 

samvær. Der har været pænt med deltagere. Vi forventer at 

afholde lignende arrangementer i 2023. 

9-hullers par-turnering  

I 2022 har vi atter gennemført en 9-hullers løbende parturnering. 

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

Man bestemmer selv, hvornår matchen afvikles i løbet af 

sæsonen. Vi sluttede igen i år med en hyggelig 

afslutningsturnering og lækker fælles frokost med god stemning 

i Spisehuset. I 2022 var der 36 tilmeldte, hvilket var en del flere 

end de andre år. Vi får positive tilbagemeldinger fra deltagerne i 

turneringen, og vi arbejder på at udbrede kendskabet og 

interessen til mange flere i klubben, så der vil komme endnu 

flere deltagere i 2023. 

Klub 36+ 

Klubben er opstået i samarbejde med Begynderudvalget (BU). 

Ideen med klub 36+ 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. Spillernes handicap ligger mellem 36-54, og der 

spilles en almindelig runde golf over 9 huller med løbende start 

fra kl. 17. Efterfølgende er der mulighed for fællesspisning og 

hygge i Spisehuset. Deltagelse er gratis, mens maden er for egen 

regning. Der sættes bolde med 3 i hver med løbende start over 

max 8 tider. Medlemmer fra Motionistudvalget og 

Begynderudvalget har deltaget med ca. 2-3 medlemmer hver 

gang for at sikre, at spillerne sendes godt afsted og modtages til 

fællesspisning. Desuden har flere fra de 2 udvalg spillet med, så 

vi kunne guide i regler, etikette m.m., hvor der har været et 

behov.  

Der har været afholdt arrangementer i alt 8 gange i løbet af 

sommerperioden med flot tilmelding hver gang. Klub 36+ er 

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

Indendørs 9 hullers parturnering 

Dette er et 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 var overvældende flot tilslutning med 43 

tilmeldte i 2021-22. Turneringen blev afviklet på fineste vis, og 

der afsluttedes med en hyggelig turnering i Grøndalscentret i 

marts med uddeling af præmier til vinderne. Denne turnering vil 

på ny blive iværksat i vinteren 2022-23. Vi ser frem til, at klubben 

får en ekstra golfsimulator, forhåbentligt til næste vinter, så 

endnu flere kan spille golf indendørs i vinterhalvåret. 

 

Flere medlemmer i udvalget i 2022 

De mange aktiviteter har gjort en udvidelse af antallet i udvalget 

nødvendigt. Vi har derfor fået 2 nye medlemmer, nemlig Per 

Aunsbjerg Nielsen og Erik Pedersen, som allerede har gjort en 

stor indsats sammen med resten af udvalget.  

Vi takker for det gode samarbejde med Trænerne, Spisehuset og 

Sekretariatet samt Begynderudvalget. 

På Motionistudvalgets vegne:  

Anette Lindhard, Formandinde 
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Sport- og Eliteudvalg 
 

Sport & Eliteudvalget formulerede inden sæsonstart visioner for 

Sport og Elite, som danner rammen om arbejdet med alle 

trupper, ligesom visionerne udstikker en langsigtet retning og 

ambition. Visionerne blev forud for sæsonstart delt og 

præsenteret for alle spillere med henblik på at sikre en fælles 

forståelse og forventningsafstemning af, hvad det vil sige at være 

en del af elitearbejdet både sportsligt og i forhold til at give 

tilbage til klubben.  

Sportsligt har 2022 sæsonen været en succes. Den overordnede 

målsætning var at spille med blandt de 20 bedste hold i Danmark 

og med oprykning til 2. division for Herrer 1 og oprykning til 1. 

division for Senior Herrerne er vi på rette vej.  

På individuelt niveau har 2022 sæsonen også budt på mange 

flotte resultater. 

Træning  

Vintertræningen startede i år allerede i januar måned med 

enkeltlektioner i skuret på rangen ved pro og pro assistent. Den 

tidlige start på træningen kombineret med en mild vinter, der 

gjorde banetræning mulig, gav trupperne en god start på 

sæsonen. De ugentlige træninger har hen over sæsonen haft god 

deltagelse og vi har i forbindelse med hver træning 

kommunikeret til spillerne, hvad fokus for træningerne ville 

være, ligesom spillerne har skulle melde sig til hver træning. 

Efter vintersæsonens individuelle træninger, bød foråret og 

forsommeren på gruppetræning for så igen at få et individuelt 

fokus op til den sidste turneringsweekend i august og 

efterfølgende til oprykningsspil.  

Som noget nyt har pro Thomas Lindhardt lagt videolektioner ud 

til spillerne på Facebook, hvilket har været et godt værktøj til 

selvtræning og er blevet godt modtaget af trupperne.        

 

Udtagelse 

Som led i udmøntningen af vores visioner, har pro Thomas 

Lindhardt haft fokus på evidensbaseret udtagelse med henblik 

på at stille med de mest formstærke spillere til hver 

turneringsweekend. Kvalifikation til hold er bl.a. sket via 

Christianshøjpokalen, eksterne turneringer eller via hulspil, hvis 

flere spillere har kæmpet om pladserne. Kvalifikationsspil 

bidrager til at styrke konkurrencementaliteten i trupperne og 

giver mulighed for at træne spil under pres.  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Morten Engedal, 

Formand 

Flemming Johannesen 

Nils Crone 

Regionsgolf 

Thomas Lindhardt, 

Headpro 

Nicolaj Knak, 

Protræner 
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Regionsgolf 

 

I år har vi været repræsenteret med 7 hold i turneringen fordelt 

på 

Som det fremgår af tabellen, har vores hold vundet dobbelt så 

meget som de har tabt og flere melder om gode og spændende 

opgør.  

I de uger hvor kampene skal afvikles og klubberne i klubben 

også har deres aktiviteter, har der været hård belægning af banen 

i eftermiddagstimerne, men da Regionsgolfen er en turnering for 

alle og dermed en aktivitet, som kommer det almindelig medlem 

til gode, så retfærdiggøres dette når man kigger på at mere end 

100 medlemmer har været deltagere på holdene. Heldigvis har 

både Veteraner og Superveteranerne været gode til at placere 

deres kampe først eller midt på dagen. Tak for det. 

Forberedelsen af næste års turnering er så småt begyndt og 

allerede i januar vil der på hjemmesiden og i GolfBox være 

mulighed for tilmelding.  

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til Sekretariatet og 

holdkaptajnerne for deres indsats omkring organisering og 

afvikling af kampene. 
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Danmarksturneringen 

Generelt lever resultaterne i Danmarksturneringen op til de 

forventninger som var opstillet forud for sæsonstarten. Dameholdet 

vandt deres pulje i kvalifikationsrækken og spille med om oprykning I 

Odsherred. Blot 3 slag afgjorde oprykningen – og det var desværre ikke 

til fordel for Værløse. 

Herre 1 vandt ligeledes deres pulje og vandt dernæst snævert over 

Køge i en direkte kamp om oprykning til 2. div. Dette har været et stort 

mål gennem de seneste sæsoner og anses derfor for en stor succes og en 

forudsætning for den fortsatte talentudvikling. 

Herre 2 måtte kæmpe for overlevelse i 4. div. men lykkedes med en sejr 

på hjemmebane i sidste runde, at sikre sig point nok til overlevelse. 

Senior holdet endte som nr. 2 i deres pulje, men endte med at rykke op 

i 1. div. da et andet hold måtte rykke ned. 

Veteranholdet overlevede i 1. div. trods en svær sæson. 

Så alt i alt er ingen hold rykket ned, 2 hold har spillet om oprykning. 

Og 2 hold er rykket op. 

• Herre 1 – oprykning til 2. division 

• Herre 2 – forbliver i 4. division 

• Damer – vinder puljen, men taber oprykning og forbliver i 

kvalifikationsrækken 

• Senior – oprykning til 1. division – den bedste række i landet 

• Veteran – forbliver i 1. division – den bedste række i landet 

Næste sæson 

Der er med visionerne sat en retning for udviklingen af elitearbejdet i 

VGK Sports- og Eliteudvalg vil i den nye sæson fortsætte 

implementeringen af visionen, herunder opsætte eksplicitte krav til de 

spillere, som deltager i elitearbejdet. Der vil f.eks. blive stillet krav om 

indlevering af minimum 15 tællende scores pr. sæson, ligesom vi 

fastholder, at man som elitespiller prioriterer fælles og individuel 

træning og står til rådighed i turneringsweekenderne.  

I næste sæson vil det være en prioritet at lave arrangementer, hvor 

klubbens øvrige medlemmer kan møde elitespillerne. Det kunne f.eks. 

være gennem konkurrencer eller åbne træninger. 

Endelig vil Sports- og Eliteudvalget afsøge muligheden for at afvikle en 

ranglisteturnering i Værløse. 

 

Morten Engedal 

Formand for Sport- og Eliteudvalget 
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Turneringsudvalg 
Turneringsudvalget 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.  

Tilslutningen til årets turneringer har været knap så god som i 

2021. Ca. 250 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. Om det er 

fordi der ikke længere er Corona og det nu er muligt at lave 

andre ting er svært at sige. Der har ikke som de sidste år været 

sendt mails fra TU til medlemmerne kun omhandlende 

turneringer i samme omfang som de sidste par år. Vi kan se det 

har en effekt, de få gange vi har sendt en mail og derfor vil vi til 

næste sæson igen begynde at sende lidt flere mails med 

informationer om kommende turneringer.  

Den 24. april afholdt vi åbningsturnering med løbende start med 

83 deltagere. Det var første gang Spisehuset stod for maden til en 

turnering og der var stor ros fra alle.  

Den 22. maj afholdt vi en holdturnering med mulighed for at 

invitere gæster med udefra.  

Den traditionelle 2-generationsturnering og en sideløbende 

parturnering blev i år afholdt i Pinsen. I begge rækker var der 

mulighed for at invitere en gæst med fra en anden klub. Stadig 

en af de turneringer med størst tilslutning med 78 deltagere.  

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. Desværre var det 

samme weekend som Tour de France-starten i Danmark.  

To sommerferieturneringer blev afholdt i juli, hvor det var 

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

Klub- og rækkemesterskaberne i slagspil blev afviklet i 

weekenden den 27-28. august. I alt 67 spillere deltog denne 

weekend, heraf 25 herrer, der spillede 36 huller lørdag trods 

voldsomt regnvejr, der betød en afbrydelse af spillet på tre timer.  

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Sonja Horsted, 

Formand 

Torben Fog,  

Kasserer 

Simone Frandsen 

Lise Jonasen 

Christine Hansen  

Hasse Bonde 

Rasmussen  

Søren Krogh 

Steen Haagensen  

Michael Bjørn Nielsen 

Poul Koefoed-Petersen 
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Klubmesterskaber i hulspil blev afviklet i weekenden 17-18. 

september – 16 herrer og 9 damer deltog.  

Greenkeepernes hævn blev afviklet 25. september med 76 

deltagere, der kastede sig ud i de mange udfordringer. Det var 

en succes og der skal lyde en stor tak til Martin og de øvrige 

greenkeepere for deres store engagement.  

Afslutningsturneringen blev afholdt den 9. oktober med gunstart 

og fællesspisning. Her blev der også uddelt præmier til de fem 

bedst placerede på Race to Værløse.  

Vi gentog den løbende parturnering og løbende hulspils-

turnering i 2022. 40 par deltog (80 spillere) i parturneringen. Det 

er en turnering, der er blevet populær og som mange følger med 

i. Hulspils-turneringen er ikke helt så populær og i år slog vi 

dame- og herrerækken sammen. Der blev afholdt Finaleweekend 

i disse turneringer sammen med Klubmesterskaber i hulspil.  

Race to Værløse har været gennemført igen i 2022 og alle har 

kunnet følge med i GolfBox. Der var præmier til 1. pladsen 

sponsoreret af Lindhardt Golf. I alt 200 spillere har fået tildelt 

point – der gives tre point for deltagelsen i en klubturnering.  

Vi har i 2022 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.  

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

vi vil altid gerne se flere - til Sekretariatet, Proshoppen og 

Spisehuset for godt samarbejde og greenkeeperstaben og til 

sponsorer.  

Tak til Torben Fog, der har valgt at stoppe i udvalget. Poul 

Kofoed Petersen og Arne Kristensen er nye medlemmer i 

udvalget. 

Vi er allerede i gang med at planlægge 20223, hvor vi vil 

fortsætte med at lave et varieret udbud af klubturneringer, der er 

en god oplevelse for alle deltagere. 

    

  

 

 

 

 

 



Bestyrelses- og udvalgsberetninger 2021/22 

 

27 

 

  

 Klubmestre 2022 

Slagspil Hulspil 

Stine Stenspil 

Kevin Chen 

 Stine Stenspil 

 Joachim Nordli 

 

Rækkemestre (Slagspil) 

Junior Oscar Risager Krzton 

Midage herrer Nicolaj Knak 

Senior herrer Karsten Tarp 

Veteran herrer Henrik Jørgensen 

Superveteran herrer Arne Jacobsen 

Midage damer Tina Hauberg Jensen 

Senior damer Tanja Bøg 

Veteran damer Helle Zobbe Mortensen 

 

På turneringsudvalgets vegne   

Sonja Horsted 
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Dameklubben 
 

Dameklubben kunne efter 2 års pause (p.g.a. Corona) igen starte 

året med at afholde Infomøde, hvor vi bød nye såvel som 

”gamle” medlemmer velkommen. 

I sæson 2022 har Dameklubben haft 116 medlemmer. 

Vi har spillet løbende Point- og Eclecticturnering over 18 huller – 

i alt 17 onsdage. 

Vi har afholdt 6 spiseturneringer og deltager antallet har i 

gennemsnit været på 45. 

Vores venskabsturnering mod Gilleleje den 18. maj, skulle være 

spillet i Værløse, men blev desværre aflyst på grund af for få 

tilmeldinger fra Gilleleje. Vi lavede i stedet en forårsturnering. 

Den 22. juni spillede vi Hekseturnering og kunne kåre ’Årets 

Heks’ som blev Susanne Clausager. 

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 21. september spillede vi sjov turnering. 

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

Kalundborg Golf Klub tirsdag den 12. juli.  

Årets weekendtur gik til Araslöv Golf & Resort i Sverige. I år var 

vi 29 piger på turen og den samlede weekendvinder blev 

Marianne Skjøt. 

Dameklubben genoptog i 2019 en gammel tradition: 

Udfordringsturnering mod Herreklubben. 

Vi tabte til Herreklubben i 2019 og 2020, men i 2021 vandt vi 

’Den gyldne Pokal’ tilbage. 

Desværre fik vi kun lov at beholde pokalen i 1 år, for vi tabte til 

’drengene’ i år, men vi havde en rigtig god dag – og vi prøver 

igen til næste år. 

 

Dameklubbens 

bestyrelse: 

 

Anni Saabye, Formand 

Jette Hansen, Kasserer 

Birgit Jørgensen 

Lena Dahl 

Yuying Chen 

Marianne Karlsson 
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Vi sluttede året med Afslutningsturnering over 9 huller den 12. 

oktober. 

En stor tak til vores sponsorer: 

MENY v/Søren Engberg, 

Pondus Vin  

Proshoppen 

Bryggeriet Skovlyst  

Stender i Værløse  

Spisehuset v/JJfoodsolution  

Kiwee Tasker  

Nordic Chocolatiers  

Værløse Fysioterapi  

PineTree Golfbolde. 

Dameklubbens bestyrelse har i 2022 bestået af: Lena Dahl, Birgit 

Jørgensen, Yuying Chen, Jette Hansen, Marianne Karlsson og 

Anni Saabye. 

Tak for 2022 og på gensyn i 2023 

På Dameklubbens vegne, 

Anni Saabye, formand 
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Herreklubben 
ÅRETS GANG 2022 

Nedenfor er årets aktiviteter oplistet. 

Årsmøde 

Den første aktivitet i 2022 var årsmødet, der blev afholdt den 9. 

marts. På årsmødet blev regnskab, kontingent og bestyrelse 

godkendt, og planerne for sæsonen afsløret. Der var ingen 

ændringer i bestyrelsen, som blev konstitueret med følgende 

ansvarsområder: 

• Urs Kent – Sponsorkontakt og vinsmager 

• Ole de Neergaard - Kasserer  

• Henrik Sørensen, Månedsmatchleder 

• Søren Jonasen –Tourleder og diskvalifikator 

• Henrik Frengler – Månedsmatchleder 

• Peter Morrud Corneliussen 

• Jan Martinussen – Formand 

 

Om klubben 

Der har i 2022 været 177 medlemmer af Herreklubben. Af dem 

har 152 deltaget i Herreklubbens aktiviteter. Der er 10 færre 

medlemmer i forhold til sidste år, men deltagelsen i aktiviteterne 

er uforandret. 

 

Herreklubtouren 

Touren startede som sædvanligt den første tirsdag i april. 

Turneringen har været opdelt i fire rækker, hvor der spilles 

stableford. Årets sidste runde er i skrivende stund ikke afviklet, 

men vi kan oplyse at der allerede nu er afviklet over 2300 

tællende runder, og det betyder at der i gennemsnit hver eneste 

tirsdag, har været over 100 medlemmer på banen. Det er en klar 

stigning i forhold til sidste år. Da stort set alle har spillet en 

tællende runde hver gang, har det bidraget til, at den enkelte 

spiller opnår et handicap, der passer til deres styrke. Årets 

vindere i de fire rækker er endnu ikke fundet. 

 

Eclectic Cup 

Sideløbende med Herreklubtouren afvikledes Eclectic Cup - en 

sidekonkurrence, hvor man hen over en del af sæsonen 

oparbejder et idealscorekort med spil på Herreklubtouren fra Tee 

58. Der blev spillet i de samme rækker som på Herreklubtouren. 

  

Herreklubbens 

bestyrelse: 

 

Jan Martinussen, 

Formand 

Ole de Neergaard, 

Kassemester 

Søren Jonasen  

Henrik Sørensen  

Urs Kent 

Henrik Frengler 
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Månedsmatcher 

Fem af de seks planlagte månedsmatcher er afviklet. I skrivende 

stund udestår kun afslutningsmatchen. Vi har været så heldige at 

have rundhåndede sponsorer til samtlige matcher. 

 

Vi siger mange tak til sponsorerne:  

• Proshoppen v/Thomas Lindhardt 

• Birger Hanzen - Wim Hof metoden 

• Bichel Vine 

• DFDS v/ Henrik Svane 

• ITCI One v/ Nils Nymann 

• Egil Hulgaard 

 

Sommerturen 

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

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

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

kunne ske på Corona-fronten. I 2022 valgte vi så at markere 26-

års Herreklub ved et udvidet arrangement med tre runder over 

tre dage på den anden side af Øresund. Vi prøvede kræfter med 

tre spændende og udfordrende baner: Ljunghusen, Flommen og 

Falsterbo, der alle bød på en del vand i siderne. Ole de 

Neergaard tog ansvaret for planlægning og afvikling. En stor tak 

for hans indsats.  

Den samlede sejr og dermed titlen som ”Blå Golfer” tilfaldt i år 

en sommertursdebutant Thomas Munk Jensen. Derimod var det 

en gammel kending der løb med den noget mindre prestigiøse 

titel som admiral; spilleren der formår at slå flest bolde i et 

strafområde: Morten Damm Rasmussen formåede at slå 14 bolde 

i vandet på 36 huller. I år skal lyde en særlig tak til Steen 

Lindhard og Flemming Tjäder for deres bidrag til at gøre årets 

sommertur særlig festlig og bringe den ikke-golflige 

underholdningsværdi til et uset højt niveau.  

 

Damerne vs. Herrerne 

For 4. år i træk, afviklede vi udfordringsmatchen mellem 

damerne og herrerne. I år arrangerede Herreklubben matchen 

lørdag den 10. september. Fremmødet var ikke imponerende, 

idet der kun var 8 spillere fra hver klub. Vi spillede Fourball–

Bestball.  Efter sidste års nederlag var der i år ingen antydning af 

ridderlighed, idet damerne blev rundbarberet – dog kun på 

golfbanen – med sejr til herrerne i samtlige matcher. 
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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 bestyrelsesmedlemmerne og alle klubbens medlemmer, 

der gør Herreklubben et godt sted at være. 

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til alle i Spisehuset 

for en rigtig god forplejning, til Pia og Heidi for hjælp med 

diverse praktikaliteter gennem året. Også en tak til 

Greenkeeperteamet for at give os en god bane at spille på.  

 

Tak for 2022 og på gensyn i 2023 

 

På Herreklubbens vegne, 

 

Jan Martinussen, formand 

 

  

 

 

 

http://www.herreklub.dk/
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Morgenfruerne 
 

Vi er en social klub-i-klubben for kvinder, der er fyldt 50 år. I 

2022 har vi været 56 medlemmer. 

Morgenfruerne mødes mandag morgen senest kl. 8.00 og 

afleverer scorekort, hvorefter der sættes hold ved lodtrækning, 

således at man så vidt muligt spiller med forskellige hver gang. 

Kl. 8.15 sendes man afsted i en baglæns gunstart, og da alle 

starter nogenlunde samtidigt, er det muligt at samles til frokost 

og evt. præmieoverrækkelse bagefter. 

Vi går op i at spille golf, samtidigt med at der lægges vægt på det 

sociale samvær, dvs. det skal være sjovt og hyggeligt. 

Hen over sæsonen har vi en løbende stableford turnering, og ind 

imellem afvikles endagsturneringer, hvor der spilles forskellige 

former for spil. 

På Morgenfruernes hjemmeside kan man finde vores 

turneringsplan samt yderligere oplysninger om os. 

Aktiviteter i 2022 

Vi kan se tilbage på en god sæson, som har budt på 23 spilledage 

på egen bane og 3 dage på fremmede baner. Generelt har 

fremmødet været fint.  

I december afholdt vi traditionen tro vores julefrokost, som igen 

stod i skyggen af Corona. Det betød, at vi sprang fællessangen og 

de vilde konkurrencer over og sad pænt på vores pladser under 

hele arrangementet. 

Ved åbningsmatchen i april var vejret så dårligt, at kun en lille 

hård kerne gennemførte. Til gengæld var der stor tilslutning til 

den efterfølgende frokost med dejligt smørrebrød i vores 

nyåbnede restaurant, Spisehuset. 

Forårsturen i maj gik til Korsør golfklub med overnatning i det 

fredelige og hyggelige vandrehjem, som lå i nærheden.  

Juli er feriemåned; men det lykkedes alligevel at gennemføre 

nogle gode spilledage.  

August bød på en tur til Hedeland golfklub.  

Morgenfruernes 

bestyrelse: 

 

Birgit Søndergård 

Pedersen,  

Formand 

Christine Hansen, 

Næstformand 

Rie Haas,  

Sekretær 

Ilse Bachmann, 

Kasserer 

Ella Ulbak,  

Suppleant 
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Og så var 2022 året, hvor Morgenfruerne havde 20-års jubilæum. 

Det blev fejret d. 15. august. med en udvidet turnering, hvor 

andre damespillere fra VG blev inviteret til at deltage. Flaget blev 

hejst, og i alt 44 spillere stillede op til turneringen i det skønneste 

sommervejr og efterfølgende spisning i Spisehuset. Alt i alt en 

meget vellykket dag. 

Igen i år har vi haft to fornøjelige spilledage med Turferne. I 

september var det Morgenfruerne, der var værter for en Irish 

Twosome turnering. 

Den første mandag i oktober afsluttes sæsonen med 

afslutningsturnering, fælles frokost i Spisehuset, fejring af runde 

fødselsdage, præmieoverrækkelser og til sidst den årlige 

generalforsamling. 

Tak 

Stor ros og tak til greenkeeperstaben for altid at være foran os på 

banen, således at vi kan sikre et godt flow i spillet. 

Tak til sekretariatet for hjælp ved afvikling af turneringer. 

Tak til vores sponsorer.  

Igen i 2022 har vi haft stor glæde af samarbejdet med Pondus 

Vin, v. Christian Kjeldbjerg og med fodterapeut Mette 

Sidenius, København. 

På Morgenfruernes vegne 

Birgit Søndergaard Pedersen, formand 
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Turferne 
 

I 2022 har vi været 82 medlemmer i klubben for herrer, der er 

fyldt 55 år. 

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 Aktiviteter 

Året blev skudt i gang med årsmødet/generalforsamlingen, der 

blev afholdt 17. marts 2022. 

Én-dags turneringer 

Vi startede sæsonen med vores Åbningsturneringen torsdag 8. 

april 2022.  

I løbet af sæsonen har vi haft yderligere 5 én-dags turneringer. 

En Hulspilsmatch, en ”Teested 63” turnering, en ”Gul bold” 

turnering, en Fourball turnering,  

og en ”9-6-3”turnering. I hver af disse én-dagsturneringer er der 

præmier til de syv første. 

Løbende turneringer 

Turferne spiller hver torsdag. De fremmødte udskriver scorekort, 

som afleveres til tuneringsledelsen senest klokken 

07:15.Turneringsledelsen sammensætter bolde ved lodtrækning, 

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 2022, 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. 

 

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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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. 

Der er præmier for Eclectic turneringen til de syv første i både A-

, B- og C-rækken. Præmierne udleveres i forbindelse med vores 

Afslutningsturnering. 

Spil på fremmede baner 

Fire torsdage i løbet af sæsonen har vi arrangeret spil på 

fremmede baner. I 2022 har vi således været på Frederikssund, 

Holbæk, Vallø og Hedeland. 

I hver af disse én-dagsturneringer er der præmier til de syv 

første. 

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. 

I Turfernes turnering er der præmier til de syv første hold. 

Sommerturen 2022 

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

Sorø Golfklub. Vi overnattede på Klarskovgård og spillede 

Korsør 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. Og selvfølgelig til den samlede 

vinder af de 2 dage. 

Afslutningsturnering 

Denne turnering er planlagt til at finde sted torsdag 20. oktober 

2022. Turneringen er en slagspilsturnering og der er som altid 

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

Som nævnt er der også denne dag præmier for Eclectic 

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

I alle vores turneringer, som beskrevet ovenfor, er der præmier 

til de syv første. 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. 
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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 
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Hole in one 2022 
 

Mange tak til vores Hole in One sponsor – Bichel Vine. 

Dato Hul Spiller  

 

11. juni 

 

9 

 

Carsten Adsbøll Pedersen 

 

 

20. juli  

 

15 

 

Jannie Brandt 

 
 

21. juli 

 

12 

 

Gunnar Neumann Jensen 

 
 

1. august 

 

4 

 

Sebastian Kublick 

 
 

21. august 

 

12 

 

Søren Aunsbjerg Nielsen 

 
 

27. august 

 

15 

 

Viktor Fræhr Mikkelsen 

 
 


