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Bestyrelsen 
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt syv bestyrelsesmøder 

og et strategiseminar samt et møde for alle udvalgsformænd 

(Stormøde). 

Hensigten med Stormødet, som det er en tradition at holde i 

begyndelsen af året, er at fremlægge bestyrelsens og de enkelte 

udvalgs ambitioner for det kommende år, ligesom de enkelte 

udvalg kan få koordineret eventuelle tværgående indsatser. 

Mødet blev afholdt den 29. januar. 

Strategimødet, der afholdes med deltagelse af bestyrelsen og de 

ledende medarbejdere i klubben, har til formål at brainstorme og 

diskutere de vigtigste prioriteringer for den kommende sæson, 

hvorfor mødet også er begyndelsen på budgetprocessen for det 

efterfølgende år. Mødet blev afholdt den 3. september. 

Bestyrelsesmøderne er forløbet i en særdeles god og konstruktiv 

tone, og der har været enstemmighed om alle væsentlige 

beslutninger. Vi har naturligvis ikke været enige om alt, men via 

en åben debat har vi drøftet os frem til de trufne beslutninger. 

Udover ovennævnte møder har der været afholdt to 

dialogmøder, hvor bestyrelsen har stået på mål over for de mere 

kontroversielle beslutninger, ligesom vi har lyttet til 

medlemmernes forskellige input, som vi tager med os i det 

videre arbejde, uanset hvordan generalforsamlingen måtte 

beslutte at sammensætte bestyrelsen. 

Sidste år indførte vi en bestyrelsesevaluering. Den har vi 

gennemført igen i indeværende år (26. oktober). Overordnet føler 

vi os godt dækket ind kompetencemæssigt og samarbejdet 

fungerer fint. Imidlertid blev det på sidste års generalforsamling 

besluttet, at vi fra og med den ordinære generalforsamling 2017 

skal være fem medlemmer af bestyrelsen. Formanden, der skal 

vælges på navn, samt fire bestyrelsesmedlemmer. I år er udover 

formanden, Kim Christensen, også Søren Boye, der er 

næstformand, og Christina Sund på valg. Vi har i forbindelse 

med bestyrelsesevalueringen drøftet den fremadrettede 

sammensætning af bestyrelsen. Vi er af den opfattelse, at der er 

mange ting i gang, og at der er behov for kontinuitet.  

Medlemmer i 

bestyrelsen: 

 

Kim L. Christensen, 

Formand 

Søren Boye Nielsen, 

Næstformand 

Ole Nielsen, Kasserer 

Christina Sund 

Michael Hauskou 

Liuming Qin  
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Christina genopstiller ikke til bestyrelsen. Dermed kan de fem 

øvrige i bestyrelsen fortsætte, hvis generalforsamlingen bakker 

op om det. 

Strategiske indsatsområder 

På det konstituerende møde efter sidste års generalforsamling 

besluttede vi nedennævnte strategiske indsatsområder. Vi gør 

samtidig status på disse: 

1. Værdiskabelse skal intensiveres 

Vi vil igangsætte tiltag og aktiviteter, der gør, at vores 

medlemmer og sponsorer uopfordret kan sige, at de får værdi for 

pengene. Der er arbejdet på en hjemmeside, der bedre profilerer 

vores sponsorer, og klubbens daglige ledelse har forsøgt at 

etablere et erhvervsnetværk, der desværre ikke blev til noget. Vi 

skal gøre meget mere ved sponsorarbejdet, hvorfor vi anbefaler, 

at klubbens daglige ledelse i en fremtidig rolle er født formand 

for Kommunikations- & Sponsorudvalget.  

I forhold til medlemmerne, tror vi, at tre ting er afgørende – 1) 

banekvalitet og -tilgængelighed, 2) det sociale liv og 

medarbejdernes imødekommenhed, og 3) at kontingentets 

størrelse afspejler antallet af spillede runder på en sæson. Vi har 

arbejdet på disse ting og vil fortsat gøre det. Særligt vil vi forsøge 

at understøtte det sociale liv på tværs af de allerede eksisterende 

klubber-i-klubben og andre grupper. Vi synes, at ”Blå Mandag” 

er et fantastisk godt eksempel. Endvidere har vi arbejdet med en 

mere hensigtsmæssig kontingentstruktur. Det fremgår af punkt 7. 

2. Helårsklub – vi vil gerne forlænge golfsæsonen og tilbyde 

aktiviteter i vinterperioden 

Væsentlige dele af Helårsklubben (indendørs træningsfaciliteter 

og overdækket/opvarmet driving range), der blev fremført som 

en prioritering på sidste års generalforsamling, er suspenderet – 

dog er det fortsat ambitionen at præsentere medlemmerne for 

forskellige aktiviteter i vintersæsonen (f.eks. ”golf gymna-

stik/fitness” og foredrag). Vejrsituationen har medført, at vi 

periodevis har måtte lukke banen. Banen genåbner frem til ’frost 

sæsonen’, når vejret igen tillader det. 
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3. Fastholde en balanceret økonomi 

Økonomien har været trængt pga. faldende medlemsantal. Vi er i 

dag 1.140 medlemmer, hvilket er 73 mindre end for et år siden og 

35 mindre end budgetteret. Vores 5-års budget er baseret på 1.100 

medlemmer. Således er vi kommet tæt på det lavere budgetterede 

medlemstal meget hurtigere end forventet. Vi har derfor sammen 

med Sekretariatet og Chefgreenkeeper foretaget en del 

besparelser, der ikke har haft direkte indflydelse på 

prioriteringerne omkring selve banen. Endvidere har vi valgt at 

sætte endnu mere fokus på den del af indtjeningen, der skal 

komme fra andre indtægtskilder end medlemskontingent, 

hvorfor klubben skal profileres yderligere kommercielt. Bl.a. som 

konsekvens af dette har vi valgt at stoppe samarbejdet med 

klubbens manager. Ca. 1. marts 2018 vil vi ansætte en leder med 

en mere kommerciel profil. Det er underforstået, at den 

pågældende selvfølgelig også skal have kompetencer inden for 

golfsporten. 

På trods af, at vi har kompenseret den manglende indtjening med 

tilsvarende besparelser, lander vi alligevel med et underskud på 

godt 400.000 kr. Dette kan henføres til, at vi har valgt at 

udgiftsføre hele den udestående løn og feriepenge med den 

tidligere klubmanager i regnskabsåret 2016/2017. Til gengæld har 

vi valgt at fortsætte i en periode uden genplacering, hvorfor 

budgettet for det kommende år viser et overskud på omkring 

200.000 kr. 

4. Medarbejdertilfredshed er et fortsat fokusområde. 

Ansvarsdelingen mellem daglig ledelse og bestyrelse skal 

tydeliggøres 

Dette punkt har været på agendaen de seneste tre år. Det er vores 

opfattelse, at vi løbende har fået indført procedurer, 

beføjelsesstrukturer og samarbejdsflader, så rammen for en god 

arbejdsplads med frihed til at udføre sit arbejde løbende er 

forbedret. 

5. Banens kvalitet skal fastholdes og tilgængeligheden øges 

Banen kom meget dårlig fra start i år, og af forskellige årsager 

kom banen i første halvdel af sæsonen aldrig op på det 

sædvanlige høje kvalitetsniveau. Vi valgte at tage konsekvensen 
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af det ved at allokere alle ressourcer mod banen, og efter en 

målrettet plan fra greenkeeperstabens side nåede banekvaliteten i 

løbet af sommeren op på et tilfredsstillende niveau. 

6. Implementering af ny hjemmeside 

Den nye hjemmesides layout, der blev etableret under Jesper 

Bachs ledelse af Kommunikations- & Sponsorudvalget, er efter 

bestyrelsens opfattelse professionel og brugervenlig. Samtidig 

profileres sponsorerne. For at blive helt færdige mangler vi en 

drone overflyvning af banen, så alle hullerne på korte film på 

siden kan ses igennem fra teesteder til greens. Vejret i år (på de 

tidspunkter vi havde til rådighed) har ikke været optimal for 

opgaven, men det kommer i 2018. 

7. Kontingent-struktur 

Fremtidens golfspiller forventes at stille anderledes krav. Vi 

igangsatte et udvalgsarbejde med henblik på at kortlægge dette 

og finde en ny kontingentstruktur, der skal fastholde flere 

bestående medlemmer og tiltrække nye medlemmer fra andre 

klubber uden samme fleksibilitet. Bestyrelsen anbefaler på 

baggrund af udvalgsarbejdet at aktivere et greenfee medlemskab. 

Og desuden foreslår vi, at der indføres et familiemedlemskab og 

et hverdagsmedlemskab uden indskud. Endvidere vil vi reducere 

kontingentsatsen for medlemmer uden indskud, der er steget 

relativt mere end andre kontingenttyper, ligesom vi vil hæve 

aldersgrænsen for ung-seniorer fra 25 til 29 år. 

Udover ovennævnte vil vi nævne to væsentlige ting omkring 

vores forpagtere. 

• Caféen fik nye forpagtere ved årsskiftet. Ricardo og Co. skulle 

bruge nogen tid til at finde ind i golfspilleres behov. 

Bestyrelsen og forpagteren arbejder fortsat målrettet på at 

ramme behovet endnu bedre. Vi har i øvrigt besluttet ikke at 

fortsætte de to forgangne sæsoners cafékort, hvor vi 

opkrævede 500 kr. sammen med kontingentopkrævningen i 

januar. 

• Proshoppen. I 2016 blev indgået en treårig forpagtningsaftale 

(Retainer ordning) med Thomas Lindhardt. Årsagen til, at vi 

valgte denne løsning, var – udover at det ville være billigere 
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for klubben, og at den kommercielle risiko ville ligge på en 

ekstern partner – også at ingen af de daværende trænere 

(Thomas Lindhardt og Benjamin Vrang) ønskede at fortsætte 

ansættelse i klubben på deres respektive ansættelsesvilkår. 

Thomas Lindhardt valgte, da han blev tilbudt forpagtningen, 

at ansætte Benjamin på en etårig kontrakt. Denne type 

kontrakter er helt normalt for branchen. At man ikke kan blive 

enige om en kontraktforlængelse ud over 31. december 2017 

beklager vi i bestyrelsen. Vi har i den gældende aftale med 

Thomas sikret, at den træner, der er ansat i Proshoppen for 

bl.a. at supplere Thomas’ træning, skal være uddannet PGA-

træner – og afstemt med bestyrelsen. 

Sportslige resultater 

De sportslige resultater i indeværende sæson har været meget 

svingende. Den største succes er efter bestyrelsens opfattelse, at 

man i Sports- og Eliteudvalget arbejder efter en 2020-plan, der 

bl.a. - i samarbejde med Juniorudvalget - medfører en yderligere 

satsning på vores unge spillere og på damerækken. Endvidere 

har resultatet i juniorrækkerne været meget bemærkelsesværdige. 

Herre 1 må efter afgang af flere spillere desværre en tur ned i 3. 

division 

Herre 2 fortsætter i 4. division 

Herre 3, der primært består af klubbens bedste juniorer, gik 

ubesejret igennem kvalifikationsrækken, men missede desværre 

oprykningen til 5. division 

Dameholdet spiller i 2. division øst og var en enkelt sejr fra at 

rykke op i 1. division 

Senior-eliten fortsætter i 2. division 

Veteran-eliten indfriede målsætningen ved at blive placeret i 

toppen af 2. division 

U22B vandt deres pulje og kvalificerede sig til 

sjællandsmesterskabet, hvor de desværre tabte deres semifinale 

U16B vandt Sjællandsmesterskabet og DM (!) 

Distriktets mini-tour - en flot 2. plads i deres gruppe 
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Klubmestre 2017: 

Slagspil, damer Anni Dich Fredelund 

Hulspil, damer Anni Dich Fredelund 

Slagspil, herrer Kevin Chen 

Hulspil, herrer Magnus Makholm Michelsen 

Slagspil, juniorer Jacob Weiergang 

Tillykke til jer alle! 

Thorbjørn Olesen 

I november 2016 nåede Thorbjørn endnu en milepæl, da han 

vandt sin fjerde titel ved Turkish Airlines Open, med den største 

præmiesum en dansker har vundet. Med sejren i Tyrkiet blev 

Thorbjørn den yngste dansker, der har vundet 4 Europa Tour 

sejre. 

Klubben holdt en julereception for Thorbjørn, hvor mange 

medlemmer mødte op, og især juniorerne fik kastet lidt 

stjernestøv over sig. Thorbjørns meritter er og bliver fremover 

indgraveret på granitbænken på hul 7. 

Igen i år kan vi være stolte af Thorbjørn, der bl.a. har opnået et 

fantastisk flot resultat ved sammen med Lucas Bjerregaard at 

vinde GolfSixes på Europa Touren – den første af sin slags i 

øvrigt. 

Udvalgsarbejde 

Det er en fornøjelse at have mere end 70 frivillige i klubbens 

udvalg og klubber-i-klubben. 

Tak til jer alle! 

En særlig tak skal lyde til Jane Holm Nielsen og Finn Holm 

Nielsen, der efter mange års tro tjeneste som formænd for 

respektive Regel- & Dommerudvalget og Baneudviklings-

udvalget, vælger at give tøjlerne videre til nye kræfter. 
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Også en tak til Jesper Bach, der tidligere på året valgte at stoppe 

som formand for Kommunikations- & Sponsorudvalget. 

Kommunikations- & Sponsorudvalget lægges i en fremadrettet 

konstruktion ind under Sekretariatet med en kommende 

medarbejder som født formand for disse udvalg.  

Husudviklingsudvalget får også en medarbejder fra Sekretariatet 

som født formand. Henrik Sørensen, der i dag er formand for 

dette udvalg, har takket ja til at tage over efter Finn Holm Nielsen 

som formand for Baneudviklingsudvalget, der samtidig skifter 

navn til Baneudvalget. 

Sidst men ikke mindst skal også lyde en tak til Christina Sund, 

der som nævnt tidligere, ikke genopstiller til bestyrelsen. 

Christina har ydet et hårdt stykke arbejde igennem de sidste syv 

år. 

De væsentligste udfordringer for det kommende år 

Vi vil gerne benytte anledningen til at fremhæve de væsentligste 

indsatsområder, som bestyrelsen mener, der skal gøres noget ved 

i de kommende sæsoner: 

Balanceret økonomi 

Vi står over for at køre klubben med færre indtægter i form af 

medlemskontingenter, hvorfor vi skal finde varige administrative 

besparelser. Samtidig skal vi have løftet den del af indtjeningen, 

der kommer fra andet end kontingenter – f.eks. sponsorer og 

greenfeeindtægter. Ved udgangen af 2018 forfalder et udlandslån 

på 1,5 mio. kr., der blev optaget i 1997. Vi skal have fundet en 

løsning på dette. 

Banens stand - plejeplanen følges 

Der blev etableret en plejeplan for banen i 2009. Det er vores plan, 

at denne skal følges i langt højere grad. Det vil betyde, at 

udgifterne til banedriften på kort sigt vil stige. Til gengæld vil vi 

spare på længere sigt ved ikke at skulle ”lappe huller”. Vi vil i 

bestyrelsen som udgangspunkt ikke acceptere forsøg, der afviger 

fra plejeplanen. Endvidere vil der blive tilknyttet en ekstern 

konsulent til sparring for chefgreenkeeper og baneudvalg. 

Fremtidens golfer - medlemstyper og kontingentstruktur 
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Vi vil udnytte den mulighed, der er i vedtægterne ved at have op 

til 100 medlemmer på en form for greenfee medlemskab. Når vi 

har opnået erfaringer med denne medlemskategori, vil vi tage 

stilling til en eventuel permanent løsning. Det bliver således et 

væsentligt indsatsområde for den kommende bestyrelse at finde 

langsigtede løsninger, der i højere grad tilgodeser de forskellige 

medlemsbehov. 

Intro program for nye medlemmer og træningstilbud 

En af de helt oplagte måder at bevare medlemmer er at fastholde 

dem, som vi netop har fået med ombord. Vi vil derfor arbejde 

meget mere målrettet i onboardingen af nye medlemmer. Der vil 

blive nedsat et udvalg med dette ansvarsområde. 

Det er endvidere en prioriteret opgave, at klubbens medlemmer 

tilbydes professionel træning samt egnede faciliteter for 

selvtræning.  

Det sociale liv - på tværs af eksisterende grupper 

Det er en evig tilbagevendende opgave at sikre, at medlemmerne 

trives i klubben. Der er allerede en masse tiltag i form af klubber-

i-klubben og andre sociale tiltag. Vi vil i bestyrelsen i den 

kommende sæson komme med tiltag, der gerne skulle sikre 

aktiviteter på tværs af de allerede etablerede grupper. Caféen, 

Sekretariatet og Proshoppen er naturlige kontaktpunkter, der vil 

blive tænkt ind i en helhedsoplevelse ved at komme i klubben. 

25 års jubilæum 

I 2018 kan vi fejre klubbens 25 års jubilæum. Vi er allerede i gang 

med at udarbejde oplæg til en jubilæumsuge til sommer, hvor vi 

både kan fejre hinanden på banen og ved en ordentlig 

jubilæumsfest. Hvis der er frivillige, der vil stille sig til rådighed 

for disse arrangementer, hører vi meget gerne fra jer. 

På bestyrelsens vegne, 

Kim Christensen 

Formand 
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Baneservice 
Baneservice har igen i år bestået af 16 engagerede medlemmer. 

Med udgangen af 2016 valgte 3 medlemmer af Baneservice ikke 

længere at fortsætte - Bent Olsson, Torben Egebo og Niels Skau 

skal have tak for deres indsats gennem flere år. 

I stedet for ovennævnte kunne Baneservice i 2017 byde 

velkommen til Christian Kjeldbjerg, Lars C. Christensen, Peter 

Storgaard og Tom Nisted.  

Vagtplanen blev som sædvanlig lagt i april måned, og blev 

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

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

På grund af bestyrelsens beslutning om at alle klubbens buggies 

fra 2017 skulle overtages af Pro-shoppen, har vi haft nogle 

udfordringer i 2017. Vi skal nu ligesom alle andre, der vil benytte 

en Buggy bestille denne i Proshoppen. Baneservicemedlemmerne 

skal senest 8 dage før en vagt, nu rette henvendelse til 

Proshoppen med oplysning om, hvornår og på hvilket tidspunkt 

af dagen, man vil køre. Det kan naturligvis lade sig gøre, men den 

spontane kørsel på banen kan ikke længere lade sig gøre. 

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

bagmærke på sig, og om vore gæster har betalt greenfee, ligesom 

vi gør meget ud af at gøre vore spillere opmærksom på 

vigtigheden af at rette nedslagsmærker op på greens. 

Baneservice bliver normalt modtaget godt af vore medlemmer, 

når vi kører på banen, og kun i meget få tilfælde er der spillere, 

som er utilfredse med vore tilstedeværelse. 

HUSK - BANESERVICE UDFØRER ET STYKKE FRIVILLIGT 

ARBEJDE I KLUBBEN TIL GAVN FOR MEDLEMMERNE 

Baneservice har også til opgave at hjælpe og yde service overfor 

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

ikke kender til faciliteterne i vor klub. 

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Leif Mårtensson, 

Formand 

Bent Elley, 

Næstformand 

Jesper Clausager 

John Wichmann 

Kristian Krautwald 

Mogens Grüner 

Per Larsen 

Bjarne Christensen 

Vagn Petersen 

Hans O. Rasmussen 

Kim L. Christensen 

Aase Khan 

Christian Kjeldbjerg 

Lars C. Christensen 

Peter Storgaard 

Tom Nisted 
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Antallet på 16 baneservice medlemmer passer fint til behovet, og 

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

lyst til at fortsætte i næste sæson. 

Jeg vil afslutte denne beretning med en 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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Baneudviklingsudvalg 
 

Foråret var længe undervejs, og da det endelig kom, var 

temperaturerne fortsat for lave til, at der kom rigtig gang i 

græssets vækst. Det betød, at vores greens stedvist relativt længe 

var præget af svampeangreb fra vinteren, og greenkeeperne 

måtte derfor ty til den nødløsning, det var at gødske og vande 

mere intensivt. Det medførte efterfølgende, da temperaturerne 

steg, at der kom for hurtig vækst i græsset, og at nogle af de 

mindre gode græsarter kom for godt i gang.  

Sommeren blev samtidig en af de vådeste, vi har oplevet, hvilket 

gjorde, at pasningen af banen tog al greenkeepernes tid, så der 

blev ikke meget tid tilovers til andre aktiviteter. Dog er 

udvidelserne af teestederne på 2. hul, tee 63, 4. hul tee 49, 5. hul 

tee 58, 7. hul tee 63, 9. hul og 15. hul udført, men stedvist mangler 

der fortsat lidt finjusteringer. Der har dog også været tørre dage, 

hvor det er lykkedes at udføre topdressing i henhold til det 

program, der er vedtaget i udvalget. 

Det viste sig desværre også nødvendigt i en periode at lukke 

banen og at indføre forbud mod kørsel med buggy. Det er 

naturligvis ikke noget, der besluttes for at genere medlemmer og 

gæster, men det var simpelthen bydende nødvendigt, hvis man 

ikke skulle ødelægge banen. Der har i tidens løb været skrevet 

meget om de lidt vanskelige betingelser, vi har her i Værløse 

Golfklub på grund af de specielle jordbundsforhold, så det skal 

ikke gentages her. Vi har da også set effekten af de drænarbejder, 

der løbende er udført og senest for ca. 1 år siden. Var de ikke 

lavet, ville det med stor sandsynlighed have set meget værre ud. 

Greenkeeperne vil prøve at rette lidt op på manglerne i 

efteråret/vinteren, men tiden er ikke til de mange aktiviteter, da 

der henover sommeren er oparbejdet en stor overarbejdspukkel, 

som skal afspadseres. 

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Finn Holm Nielsen, 

Formand 

Mogens Risvang 

Jesper Kristensen, 

Chefgreenkeeper 

Tine Lunding Strunch, 

tidl. Klubmanager 
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Vores greenkeeperstab har udvist et stort engagement og har 

taget de vejrmæssige udfordringer med godt humør. Heldigvis 

har der også været tørre perioder, hvor banen har stået flot, og 

hvor medlemmer og gæster har givet dem fortjent ros for godt 

udført arbejde. 

Trods de vejrmæssige udfordringer og dermed begrænsninger i 

udvalgets planlagte aktiviteter, er vi tilfredse med banens 

udvikling. Det går i den rigtige retning, og banen er efterhånden 

tilpasset, så den kan tilfredsstille størstedelen af medlemmernes 

behov for en god golfoplevelse.  

Jeg har i sommer rundet et skarpt hjørne aldersmæssigt, og finder 

det derfor rigtigst, at der kommer yngre kræfter til. Jeg trækker 

mig derfor efter denne sæson tilbage som formand for 

baneudviklingsudvalget. Det er en post, som jeg efter bedste evne 

har bestridt siden sommeren 2012. Jeg vil gerne rette en tak til 

skiftende bestyrelser i denne periode for at have vist mig tillid til 

at varetage de opgaver, der var i udvalget. Også tak til mine 

udvalgsmedlemmer, chefgreenkeeper Jesper Kristensen, (tidl.) 

klubmanager Tine Lunding Strunch og Mogens Risvang for godt 

samarbejde.  

Finn Holm Nielsen 

Formand for Baneudviklingsudvalget 
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Begynderudvalg 
 

Der er gennemført 7 Kanin/ Blå mandage med 60-70 tilmeldinger 

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

Derudover af der afholdt 11 Kaninturneringer, hvor der er 

løbende start, med 109 deltagere. 

Der er afholdt 14 aktivitets aftener for begyndere og et 

arrangement på fremme bane (Hillerød). 

Det er stor oplevelse at være sammen med alle de glade 

mennesker, der deltager på blå mandage og de tilbagemeldinger, 

vi har fået fra deltagerne er, at der er for få blå mandage, og at 

man håber på lidt mere i det nye år. Alle nyder at mingle på 

kryds og tværs, og specielt har de nye nemmere ved at knytte 

venskaber i en klub, hvor de som udgangspunkt ikke kender ret 

mange.   

Vi har i år haft målsætningen at inddrage alle medlemmer i 

udvalget i GolfBox og rigtigt få uddelegeret arbejde, da det har 

været strengt nødvendigt, så det ikke er de få der trækker læsset 

og for at alle føler, de er med i det hele. 

Begynderudvalget har hjulpet 22 spillere frem til national spilleret 

og indmeldelse. Vi har endnu 6, som er klar til indmeldelse og 

desuden 20 prøvemedlemmer, som mangler en eller flere 

færdigheder i deres begynderforløb. 

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

Pia og Tine for deres hjælp.  Kæmpe tak til alle vores faddere for 

at stå til disposition.  

Eugene Spiro 

Formand for Begynderudvalget 

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Eugene Spiro, 

Formand 

Inger Frankel 

Anette Vindahl Olsen 

Arne Kristensen 

Britt-Mari Risberg 

Leif Mårtensson 

Steen Hagensen 

Ove Larsen 

Susanne Bech 

Yuying Chen 
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Husudviklingsudvalg 
 

Igen i år har opmærksomheden været på sydfløjen, som har fået 

lavet mur og puds reparationer. Og her i oktober gør maleren 

bygningen færdig, så den står nymalet og flot. 

I sommer var der en gruppe frivillige, som gav bindingsværket 

på østfløjen en tiltrængt gang olie - tak til de frivillige. 

Til næste år vil vi have fokus på vestfløj-gavlen ind mod 

sekretariatet. Malingen skaller af, og muren fugter op. Planen er, 

at få sandblæst facaden og pudset op, samt malet. Projektet løber 

nok op i 60 -70.000 kr. 

Mange medlemmer har efterspurgt hole-in-one og 

klubmestertavlernes tilbagekomst til nederste etage igen. Vi må 

drøfte det igen, og er modtagelige for yderligere input. 

Henrik Sørensen 

Formand for Husudviklingsudvalget 

 

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Henrik Sørensen, 

Formand 

Mark Agerlund 

Petersen 

Jesper Kristensen, 

Chefgreenkeeper 

Tine Lunding Strunch, 

tidl. Klubmanager 
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Juniorudvalg 
 

Juniorudvalget skaber rammerne for, at vores juniorer har et godt 

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

essentielt, at de har det godt sammen uanset niveau og alder. Vi 

fokuserer på at skabe en stor solid bredde samtidig med en 

dygtig juniorelite.  

Rekruttering  

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

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

deltaget i Golfens Dag, haft sommerskoler, deltaget i DGU’s 

Juniorugen samt generelt taget imod interesserede børn. Vi har 

fået hele 16 nye juniormedlemmer i sæsonen 2017. Derudover har 

vi haft 25-30 andre børn inde til prøvetræning, og det kan på sigt 

give endnu flere medlemmer. Vores nye rekrutteringskoncept har 

fungeret hensigtsmæssigt, og samtidig har vi haft stor effekt af 

kontingentnedsættelsen på juniormedlemskab. Vi er nu 72 

juniormedlemmer, og vi startede året med at være 59, så det er 

rigtig flot særligt set i lyset af, at rigtig mange golfklubber har 

dalende antal juniormedlemmer, og har svært ved at holde på 

juniorerne.  

Arrangementer  

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

Både turneringer og konkurrencedage med short game øvelser, 

løbende fredagsturnering og træningslejr, sommerferiegolf og 

DGU Junioruge, Sverigestur, Halloweengolf samt Juniorpokal-

turnering. Børnene nyder at deltage, og vi har rigtig god 

forældreopbakning til vores arrangementer.  

Sommercamp  

Sommercampen var igen i år en stor succes med ca 35 børn til 

overnatning i telte. Vi spillede turnering fredag eftermiddag, 

grillede burgere og havde en fest med Sankt Hans bål og 

bålhygge. Lørdag var der short game test, træning og så igen 

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

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Lene Sommer, 

Formand 

Jan-Christian 

Haxthausen 

Claus Nielsen 

Karsten Melsing 

Andresen 

Claus Fræhr 

Mikkelsen 

Thomas Lindhardt, 

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

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

rammerne om en succesfuld camp. Yderligere en kæmpe tak til 

alle medlemmer af juniorudvalget, som altid stiller op med 

hjælpende hænder.  

Tur til Sverige 

Vi havde en dejlig spiltur til Sverige, hvor 12 børn hyggede sig 

med 2 runder golf på Skyrups golfanlæg, hvor alle boede i en 

hytte. Der var golf på programmet både morgen og aften, og vi 

fik nogle meget glade børn hjem søndag aften. Vi havde en rigtig 

god fælles oplevelse. Kæmpe tak til Jan-Christian Haxthausen for 

planlægning og gennemførelse af turen.  

Fredagsspil  

Vi afvikler en løbende turnering hver fredag. Turneringen 

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

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

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

Nogle spiller 5 huller fra 150 meters markeringen (gul 

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

større juniorer giver fredagsturneringen et særligt godt 

udgangspunkt for at spille sammen med de andre juniorer. 

Samtidig får de spilerfaring.  

Juniorelite  

Vi har i år sat rigtig mange kræfter af til at arbejde med vores 

dygtigste juniorer. De har arbejdet med skriftlige målsætninger 

som løbende tilpasses, fokuseret selvtræning, mental fokus, 

spændingsniveau samt målsætning for enkelte turneringer og 

efterfølgende evaluering etc. Vi har arrangeret en træningslejr, 

hvor vi havde fokus på statistik, putteniveau samt short game. Vi 

har i år haft 5 juniordrenge, som har deltaget i eliteherreholdene, 

hvoraf 2 endda har været dygtige nok til at spille på Herre 2. 

Herrerne har taget godt imod drengene, og vi har en rigtig god 

interaktion mellem spillerne. Derudover har damerne taget godt 

imod Rosa, som er begyndt at træne sammen med vores 

elitedamer.  
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Vi har fået skabt en junior-elite-træningskultur, hvor ungerne 

kommer og træner sammen næste hver dag, og de ved hvad de 

skal træne hver især. Deres udvikling er meget 

beundringsværdig. 

Sportslige resultater  

Vores JHT hold har haft kæmpe succes i år. Vores JHT U22B hold 

vandt deres pulje og kvalificerede sig til sjællandsmesterskabet, 

hvor de desværre tabte deres semifinale. Men godt spillet drenge 

– Jacob Weiergang, Martin Godske, Anders Lüders og Kasper 

Rahbek. 

JHT U16B vandt deres pulje suverænt og fik ligeledes tævet 2 

andre hold og vandt Sjællandsmesterskabet. De skulle derfor til 

Holsted Golfklub for at spille om DM og her mødte de endnu et 

godt spillende hold fra Rold Skov. Vores seje drenge hev 

mesterskabet hjem på hul 18. Tillykke – Joachim Nordli, Nicholas 

Haxthausen, Mikkel Melsing og Lucas Zimmermann. 

 I år har vi haft 1 hold tilmeldt distriktets minitour, og de 

kvalificerede sig til finalen, hvor de fik en flot 2. plads i deres 

gruppe. TILLYKKE OSCAR, NOAH, WILLIAM og VIKTOR.  

I klubmesterskabet havde vi 10 juniordeltagere, og det er meget 

længe siden, vi har haft så mange dygtige spillere, der var 

kvalificerede til at stille op. Vores 3 dygtigste spillere havde en 

utrolig tæt kamp, og blev alle tre samlet nr. 6 i herre-

klubmesterskabet. Juniorklubmesteren skulle derfor afgøres på 3 

hullers omspil, hvor Jacob Weiergang spillede bedst. KÆMPE 

TILLYKKE JACOB. 

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

år, hvor vi alle lægger en stor indsats. En særlig tak til Thomas for 

stort engagement, initiativ og involvering i den enkelte spiller. 

Det værdsættes af både børn og forældre.  

Vi byder Erik Krzton velkommen som nyt medlem i udvalget. 

Lene Sommer  

Formand for Juniorudvalget 
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Kommunikation & Sponsorudvalg 
 

Jeg afløste Jesper Bach som formand for udvalget i juni måned og 

har efterfølgende afholdt 2 møder. 

Kommunikationsdelen fungerer fint med relativ ny hjemmeside, 

som har fået rosende ord med på vejen. Endvidere kommunikerer 

sekretariatet til medlemmerne via regelmæssige nyhedsbreve om 

såvel stort som småt. 

I relation til fastholdelse og tiltrækning af nye sponsorer har 

udvalgets medlemmer kontaktet en lang række virksomheder, 

men uden nævneværdigt resultat. Udvalget har debatteret dette, 

og er nået frem til, at succesraten er størst, hvis de pågældende 

spiller golf i klubben eller har en tæt relation til klubben. 

Uanset ovennævnte er det dog lykkedes i store træk at realisere 

det fastlagte budget på 350.000 kr. 

Endelig har undertegnede sammen med sekretariatet udarbejdet 

budget for 2017/18 til forelæggelse for bestyrelsen. 

Søren Thorsen  

Formand for Kommunikation & Sponsorudvalg 

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Søren Thorsen, 

Formand 

Wagn Erik Nørgaard 

Nikolaj Nielsen 

Anne Sophie Hoff 

Hagelskjær 

Pia Fly Pedersen, 

Klubsekretær 

Tine Lunding Strunch, 

tidl. Klubmanager 

 

Hjemmeside-

projekt: 

 

Mike Hagelskjær 

Anne Sophie Hoff 

Hagelskjær 

Pia Fly Pedersen, 

Klubsekretær 

Tine Lunding Strunch, 

tidl. Klubmanager 
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Regel-, dommer- og handicap-

udvalg 
 

Som det fremgår i golfmedierne, vil der komme mange 

ændringer til golfreglerne fra januar 2019.  Mange har allerede 

læst forslagene, og er så småt begyndt at overveje at bruge dem – 

det er dog ikke meningen, da forslagene fortsat er i høring. Men 

en ændring fik vi fra januar 2017. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 blev 

modificeret, og kort fortalt handler det om at fjerne straffen for en 

bold, der uforsætligt flyttes på greenen. USGA og R&A 

offentliggjorde den ny lokalregel, og DGU anbefalede alle danske 

klubber at følge den i stedet for at vente på revisionen i 2019, hvor 

den vil indgå. Så det gjorde vi. 

Vi har i maj 2017 revideret vores lokalregler, som inkluderer 

ovennævnte, men også fordi banens afgrænsning langs 14. og 18. 

hul nu er markeret med hvide pæle. Vi har også i lokalreglerne 

fået præciseret, at når der er pæle med bundplader, ja - så er det 

pælen, der definerer grænsen. 

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

gælder golfreglerne.  Begynderne skal igennem en teoriaften, og 

herefter en tur på banen, hvor teorien bliver mere praktisk 

anskueliggjort.  Vi har også haft fadderne en tur på banen, for 

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

om nogle fremgangsmåder, så det er godt for fadderne at få 

frisket stoffet op, inden de skal tage sig af kaninerne. 

Så har vi afholdt en aften med undervisning for klubbens øvrige 

medlemmer, og der var fuldt hus og god interesse. 

Vi har i år fået et nyt medlem i udvalget, nemlig Søren Jonasen, 

som også er aktiv i Herreklubben og som fadder.  Søren 

gennemførte og bestod DGU’s kursus ”Golfregler – 

videregående” i foråret. Endnu et par kandidater har meldt sig 

som medlemmer af udvalget og afventer kursus i 2018. Det 

glæder Anne Jespersen og undertegnede, da vi begge trækker os 

tilbage.  Jeg overdrager formandsposten til Karin Brandt, som i 

forvejen er med i udvalget som formand for handicapudvalget, 

og heldigvis fortsætter Birgit V. Jacobsen også i det kommende år. 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Jane Holm Nielsen, 

Formand 

Karin Brandt, 

Handicap-Komité 

Birgit Jacobsen 

Anne Jespersen 

Søren Jonasen 

Tine Lunding Strunch, 

tidl. Klubmanager 

 

 



Bestyrelses- og udvalgsberetninger 2016/17 

 

21 

 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for 5 dejlige år i dette 

udvalg, som jeg sammen med Anne Jespersen og Birgit V. 

Jacobsen var med til at starte.  Der har været en del ændringer i 

golfreglerne gennem årene, men især indførelsen af det nye EGA-

handicapsystem fra juli 2012 var en stor mundfuld for udvalget.   

Tak for engageret medspil. 

Jane Holm Nielsen 

Formand for Regel-, dommer- og Handicap-udvalg 
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Sports- og Eliteudvalg 
 

Der har været en del udskiftninger i Sports- og Eliteudvalget i 

løbet af de sidste 12 måneder, så udvalget er startet på en frisk, og 

udvalget besluttede at lave en 2020 strategiplan for samtlige 

elitehold. Året er ligeledes brugt på, at medlemmerne i udvalget 

har lært hinanden at kende.  

Fokusområderne i 2020 strategiplanen er mental styrke, samt at 

elite spillerne er stærke i det korte spil. Målsætningerne for 

diverse elitehold blev opfyldt med undtagelse af herre 1, så en 

godkendt sæson for eliteholdene, selvom det naturligvis altid kan 

blive bedre.  

Herre-eliten:  

Herre 1 startede sæsonen i 2. division, men efter flere spillere var 

stoppet i vinterpausen viste modstanden sig at være lidt for hård. 

Det endte derfor med en nedrykning til 3. division.   

Herre 2 har af gode grunde afgivet et par faste spillere til 1. holdet 

og brugte sæsonen til at etablere en ny fast stamme. Resultatet 

blev en fortsat plads i 4. division.   

Herre 3 har primært bestået af klubbens bedste juniorer, hvilket 

var en bevidst strategi fra trænernes side. Ud over at få etableret 

en masse nye junior talenter i elitetruppen endte Herre 3 også 

med at gå igennem deres pulje i kvalifikationsrækken som 

ubesejret. Desværre gik det ikke lige så godt i oprykningsspillet 

til 5. division, så de må blot gentage succesen igen næste år.  

Et par af de unge juniorer, som startede sæsonen på 3. holdet har 

udviklet sig lyn hurtigt og har spillet et par af de sidste 

holdkampe på 2. holdet. Arbejdet med at udvikle egne talenter til 

eliten, må derfor siges, at være en succes. 2020 målsætningen med 

at få 3 juniorer på 1. holdet er bestemt også realistisk især efter at 

have fulgt juniorerne i klubmesterskaberne. Her endte 3 af 

klubbens bedste juniorer på en delt 6 plads blandt seniorerne med 

runder helt ned på 76 slag for tee 63.   

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Johnny Hansen, 

Formand 

Vinni Vendelev 

Eriksen 

Arne Jacobsen 

Christian Blomqvist 

Anne Kaae 

Thomas Lindhardt, 

Head Pro 

Benjamin Vrang, Pro 
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Dame-eliten:  

Dameholdet som spiller i 2. division øst havde en flot sæson og 

spillede med om oprykningen på den sidste spilledag. Dameholdet 

kunne have rykket op i 1.  division med en uafgjort på sidste 

spilledag men tabte desværre 6 – 3 på udebane til Midtsjælland. 

Det blev til en flot 2. plads i deres pulje.  

Senior-eliten:  

Målet var at blive i 2. division, og her hjalp DGU gudskelov til, ved 

at fortælle i starten af sæsonen, at der ville blive lavet flere puljer i 

2018, og derfor ville der ikke være nedrykkere fra 2. division, kun 

oprykkere. Så det lykkedes, men vi må konstatere, at modstanden 

er hård. Vi vandt en enkelt kamp ude mod Furesø GK ellers var det 

tabte kampe – nogle dog få putts fra at gå vores vej.   

Veteran-eliten:  

Veteran holdets målsætning var at blive placeret i toppen af 2. 

division, og denne målsætning blev opfyldt med en flot 2. plads.  

I 2018 vil vi udvide med et ekstra damehold, så vi får 2 damehold 

til næste år. Det er planen, at yderligere ca. 5 juniorer vil indgå i 

eliteholdene for dame og herreholdene i 2018. Som tidligere nævnt, 

så har det været en stor succes med de 5 første juniorer i 2017 

sæsonen, så vi glæder os til at se hvad 2018 byder med de unge 

juniorer.  

Udvalget vil arbejde videre med at forstærke 2020 strategiplanen, 

så visioner og målsætninger bliver realiseret i 2020.  

I regionsgolf har Værløse været repræsenteret med hold i 2017 i 

nedenstående rækker  

B-rækken 

C-rækken  

D-rækken  

Senior B4 og Senior B7  

Veteran A og C 

Superveteran 
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Det lykkedes for 3 af holdene at vinde deres puljer, det var holdene 

i B-rækken, Senior B4 & Superveteranholdet. Stort tillykke til disse 

hold.  

Igen i 2018 tilmeldes hold til regionsgolfen, hold øje med 

hjemmesiden i foråret, hvor der vil komme mere information 

omkring tilmelding til de forskellige hold.  

På den individuelle front skal det nævnes, at Anne Kaae har 

repræsenteret Danmark ved EM for senior hold i år. Det er dejligt, 

at Værløse Golfklub er repræsenteret på Danmarks kortet. Godt 

gået Anne.  

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

super stor indsats til holdturneringen.  

Med sportslige golfhilsner  

Johnny Hansen 

Formand for Sports- og Eliteudvalget   
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Turneringsudvalg 
 

Vejret har jo mildest talt ikke vist sig fra den bedste side i denne 

golfsæson, hvilket helt sikkert har haft indflydelse på 

deltagerantallet i de enkelte turneringer i 2017 i forhold til 2016. I 

Turneringsudvalget planlagde vi 7 turneringer og 2 drop in.  

Åbningsturneringen den 23. april trak som altid fuldt hus, 93 

deltagere. Til de øvrige turneringer har deltagerantallet været 50-

65.  

Pinseturneringen var igen i år en god oplevelse, så den turnering 

er sikkert kommet for at blive. 2-generationsturneringen og den 

sideløbende parturnering, havde også en god tilslutning og alle 

hyggede sig på dagen. Sommerturneringen var tæt på at blive 

aflyst, men heldigvis blev vejrudsigten bedre og bedre, som vi 

nærmere os deadline for tilmelding. I år blev der spillet Irish 

Twosome, og det virkede til at være et hit. 

Klub-  og rækkemesterskaberne i slagspil fik vi afviklet i tørvejr i 

weekenden den 23 – og 24 september, MEN efter en lang periode 

med massiv regn, så det var en meget våd og tung bane, hvor der 

blev spillet med oplæg og flere andre – til weekenden – indførte 

lokalregler. Klubmesterskaberne i Hulspil blev afviklet på samme 

måde, som sidste år, hvor deltagerne selv skulle aftale de 

indledende runder og spille dem indenfor en given tid. Til at 

holde styr på det, fik vi stor hjælp af Thomas Lindhardt. Semi – 

og Finalen blev afviklet den 10. september, også her i tørvejr, men 

også en meget våd bane. 

To drop in turneringer blev det til i år. Den ene med 23 spillere og 

den anden med 12. MEN den dag stod himmel og hav i et, så at 

der i det hele taget mødte 12 spillere op, var noget af en 

præstation. 

Sideløbende med klubbens turneringer har vi deltaget i ABACUS 

CUP (afløseren for BOSS- SYNOPTIK CUP) dog uden at nå 

finalen. 

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Anne-Lise Hansen, 

Formand 

Hanne Saugmann, 

Formand 

Anni Saabye 

Sonja Horsted 

Henny Nielsen 

Henrik Jørgensen 

Karen Overgaard 
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For sidste gang blev der afholdt en fælles turnering i 

Firkløversamarbejdet. Turneringen løb af stablen i Hjortespring 

den 1. oktober med 24 deltagere fra hver af de fire klubber. Det 

havde været en våd fornøjelse hele vejen igennem. Hillerød løb 

med sejren.  

Afslutningsturneringen fandt sted den 8. oktober. Vi var 61 

deltagere, færre end tidligere år, men vejret var igen en vigtig 

faktor. Om lørdagen regnede det massivt, og vi var meget 

spændte på, om banen blev lukket om søndagen. Det blev den 

ikke og bortset fra en enkelt kort byge, så kom der ikke vand fra 

oven, men banen var som en skøjtebane, og havde sikkert haft 

bedst af ikke at blive spillet. Vi kunne afslutte en i øvrigt hyggelig 

dag med at konstatere, at det måtte have været den vådeste 

sæson i hele klubbens levetid. Vi mangler dog en turnering 

endnu, Cross Country den 28. oktober, så må vi se om banen er 

blevet lidt mere tør til den tid.  

Turneringsudvalget har i år fået 2 nye medlemmer, Karen 

Overgård og Henrik Jørgensen. 

Regel – og dommerudvalget, Anne Jespersen og Birgit Vestergård 

Jacobsen bistod os til Klub – og rækkemesterskaberne. Der var 

dog ingen, der fik behov for en dommer. Men tak fordi I var til 

rådighed.  

I år har vi været så heldige igen, at have sponsorer. OBH Nordica 

til åbningsturneringen, Pondus Vin til forårsturneringen, Crowe 

Horwath til pinseturneringen, Fysioclub til 2 generations- og 

parturneringen. Proshoppen v/ Thomas Lindhardt med 

sponsorgaver henover sæsonen. Cafeen med gavekort. Tak til alle 

sponsorer.  

Tak til alle medlemmer, der har villet spille med henover 

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

sekretariatet for kæmpe hjælp - til proshoppen og cafeen for godt 

samarbejde. Greenkeeperstaben v/ Jesper skal også have en stor 

tak for det arbejde, de har haft med at holde banen nogenlunde 

spilbar. Især blev greens rost af deltagerne i Klub- og 

rækkemesterskaberne.  
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Planlægningen af næste års turneringer er lige om hjørnet. Har I 

ønsker eller tanker om, hvad turneringerne skal indeholde, eller 

hvordan de skal afholdes, hører vi gerne fra jer. I kan finde vores 

tlf. numre på klubbens hjemmeside eller skriv en mail til 

turnering@vaerloese-golfklub.dk. Vi er allerede i gang med at 

nytænke til næste års sæson.  

Klubmestre 2017 

Slagspil 

Anni Dich Fredelund og Kevin Chen 

Hulspil 

Anni Dich Fredelund og Magnus Makholm 

Rækkemestre  

Midage herrer Andreas Mortensen 

Senior herrer Jens Weiergang 

Veteran herrer Preben Saabye 

Midage damer Anni Dich Fredelund 

Veteran dame Birgitte Wilms  

Juniormesterskabet  

Jacob Weiergang  

 

På turneringsudvalgets vegne 

Anne-Lise Hansen og Hanne Saugmann 
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Dameklubben 
 

Dameklubben startede året med at afholde Infomøde, hvor vi for 

1. gang havde indbudt nye medlemmer i klubben til at spise 

sammen med Dameklubbens bestyrelse inden Infomødet. 

Anne Kaae trådte ud af bestyrelsen ved årsskiftet og ved 

Årsmødet blev Jette Hansen valgt ind. 

I sæson 2017 har Dameklubben haft 124 medlemmer – lidt færre 

end i 2016. 

Vi har afholdt 6 spiseturneringer, og deltagerantallet har lige som 

sidste år ligget på 35 – 50 pr. gang med undtagelse af 

Venindeturneringen hvor vi var 70, heraf 17 fra andre klubber. 

Vi var for første gang på besøg hos vores nye venskabsklub 

Gilleleje, hvor vi havde en hyggelig dag/aften, og hvor vi fik en 

helt fantastisk buffet. 

Vanen tro havde vi Hekseturnering, som i år blev spillet den 21. 

juni og vi kunne kåre Liuming Qin til årets heks (nærmet kost på 

hul 15). 

Den 2. august havde vi besøg af vores anden venskabsklub – 

Skovbo. Endnu engang var det Værløse, der løb af med sejren. 

For anden gang lavede vi en turnering med gunstart kl. 9.00, men 

der var så få tilmeldte, at vi sikkert ikke gentager den til næste år. 

Weekendturen gik den 19. og 20. august til Helsingør Golf Club.  

I år var vi 27 piger på turen. 

Marianne Skjøt lavede Hole in One på hul 17 om søndagen, og 

den samlede weekendvinder blev Marianne Karlsson. 

En stor tak til vores sponsorer for sæsonen 2017. Tak for de 

mange flotte præmier, de har givet til vores turneringer. 

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

kunne Søren ikke deltage i turneringen. 

  

Dameklubbens 

bestyrelse: 

 

Anni Saabye, Formand 

Birgit Jørgensen 

Lena Dahl 

Lene Larsen 

Jette Hansen 

Marianne Skjøt, 

Kasserer 
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Desuden stor tak til Proshoppen v/Thomas Lindhardt, Hobnob 

Copenhagen, Lisbeth Vang, Skoringen og Stefanelli. 

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

Anni Saabye 

Formand for Dameklubbens bestyrelse 
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Herreklubben 
 

ÅRETS GANG I 2017 

Årsmøde 

Som første aktivitet i 2017 var årsmødet, der blev afholdt den 29. 

marts. Regnskab, kontingent og bestyrelse blev godkendt, og 

planerne for sæsonen afsløret. Der var genvalg til samtlige 

bestyrelsesmedlemmer. 

Herreklubtouren 

Traditionen tro har Tour’en været omdrejningspunktet i 

herreklubben. Turneringen har været opdelt i fire rækker, hvor 

der spilles stableford. Herreklubtouren 2017 startede d. 4. april og 

sluttede d. 3. oktober. I løbet af de 27 uger, har herreklubbens 

medlemmer afviklet over 2.000 tællende runder, og det betyder, 

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

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

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

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

spændingen og slutresultatet til vores afslutningsmatch den 21. 

oktober, derfor vil vinderne ikke blive afsløret her. 

Eclectic cup 

Sideløbende med Herreklubtouren afvikledes Eclectic cup - en 

sidekonkurrence, hvor man henover en del af sæsonen oparbejder 

et idealscorekort med spil på herreklubtouren. Der blev spillet i 

de samme rækker som på Herreklubtouren. Eclecticsæsonen er 

identisk med Toursæsonen. 

Månedsmatcher 

Der blev i 2015 afholdt seks månedsmatcher, der i år alle havde 

en præmiesponsor:  

• Åbningsmatch 26. april – sponsor Lindhardt Golf  

• Jubilæumsmatch 23. maj – Sponsor  

• Månedsmatch 13. juni – Sponsor DFDS 

Herreklubbens 

bestyrelse: 

 

Jan Martinussen, 

Formand 

Ole de Neergaard, 

Kasserer 

Morten Viholt, 

Sekretær og 

Webmaster 

Søren Jonasen, 

Exceloperatør og 

øverste 

Tourmyndighed – 

Hård men uretfærdig 

Henrik Sørensen, 

Månedsmatchleder 

Steen Lindhardt, 

Matchleder 

Urs Kent, 

Sponsorkontakt, 

præmieindkøber 
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• Månedsmatch 15. august – Sponsor Skovgaard Vine 

• Månedsmatch 12. september – Sponsor Herreklubbens 

håndværkere – Malerfirmaet Henrik Sterler, Bryggens 

Murerfirma v/ Tom Kolind og Tømrer Henrik Sørensen 

• Afslutningsmatch 21. oktober – Sponsor  

Vinderne af de afholdte månedsmatcher kan ses på 

Herreklubbens hjemmeside. Mange tak til sponsorerne, der igen i 

år muliggjorde en sand præmieregn til vinderne. 

Sommerturen 2017 

Sommerturen gik i 2017 til Sverige – nærmere betegnet 

Kristianstad. Der blev spillet 2 gange 18 huller på de to baner på 

anlægget. Igen i år var turen arrangeret af Finn Holm Nielsen og 

Karsten Meier. Tak til dem begge for et fornemt arrangement. 

Matchen mod Møllemændene  

Matchen mod Møllemændene blev afviklet i Værløse. Efter tre 

nederlag i træk, fik vi vendt bøtten med en sikker sejr. 

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. 

Med dem er det en svir at være formand. 

Tak for 2017 og på gensyn i 2018 

På Herreklubbens vegne, 

Jan Martinussen, formand 
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Morgenfruerne 
 

Morgenfruerne har i den forløbne sæson prøvet at leve op til 

målsætningerne om varierende spilleformer, en målsætning som 

tages op til revision næste sæson.  

Vi fik 6 nye medlemmer, så vi nu er 59 i alt.  

Vi har spillet på fremmede baner 2 gange med pæn tilslutning og 

afholdt forårstur, som gik til Trelleborg i Slagelse. Her med 1 

overnatning.  

Vi har afholdt 2 venskabsturneringer med Turferne - også med 

god tilslutning.  

Vi har haft 25 spilledage, og på trods af det danske sommervejr, 

med pæn tilslutning.  

Vi vil arbejde efter samme skabelon i den kommende sæson, men 

med åbne ører for input fra medlemmerne. 

Jeanette Dam 

Formand for Morgenfruerne 

  

Morgenfruernes 

bestyrelse: 

 

Jeanette Dam, 

Formand 

Karen Laursen, 

Næstformand 

Henriette Lillegaard, 

Sekretær 

Ilse Bachmann, 

Kasserer 
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Turferne 
 

I 2017 har vi været 95 medlemmer i klubben for herrer, der er 

fyldt 55 år. 

Årets første aktivitet var årsmødet, der blev afholdt 30. marts 

2017. Regnskab, budget og kontingent blev godkendt. Vores 

formand gennem 10 år, Per Jensen, var på valg, og ønskede ikke 

genvalg.  

Steen-Erik Hansen blev valgt til bestyrelsen, og af bestyrelsen 

udpeget som ny formand. 

Årets turneringer 

Løbende turneringer 

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

fremmødte udskriver scorekort, som vores næstformand, Bent 

Elley, ved lodtrækning sammensætter i bolde, som starter i en 

baglæns gunstart. 

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

Turfere, der møder op hver torsdag. 

Vi har afviklet 3 løbende turneringer i 2017, som hver løber over 5 

torsdage, hvor de 3 bedste resultater er gældende. Efter hver 

løbende turnering har vi en 1-dags turnering med præmier for 

dagens turnering. Denne dag er der ligeledes præmier for den 

løbende turnering i alle 3 rækker. 

Eclectic turnering 

Hen over hele sæsonen afvikles der en Eclectic turnering, hvor 

man noterer den bedste scorer på alle huller, og således 

oparbejder et idealscorekort.  

Spil på fremmede baner 

Fire torsdage i løbet af sæsonen har vi arrangeret spil på 

fremmede baner. I 2017 har vi således været på Asserbo, Gilleleje, 

Skovbo og Greve. 

  

Turfernes bestyrelse: 

 

Steen-Erik Hansen, 

Formand 

Bent Elley, 

Næstformand 

Leif Hagen Jensen, 

Kasserer 

Bent Cortsen,  

Sekretær 
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Turferne/Morgenfruerne 

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

turfer/morgenfrue danner hold i en greensome.  

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

gang inviterer Morgenfruerne på en mandag. 

Sommerturen 2017 

I år gik sommerturen til H. C. Andersen Golf i Bogense. Banen er 

en links-bane, og som sådan flad og åben og desuden med mange 

såkaldte pot-bunkers (små, men dybe), som var placeret både i 

fairway og ved greens. Der var delte meninger om banens 

kvalitet og layout, men der var generelt stor tilfredshed med 

indkvarteringen i banens luksus sommerhuse og restaurantens 

formåen og personale. 

Julefrokost 

Turferne holder julefrokost i restauranten hvert år den første 

torsdag i december.  

Inden selve frokosten arrangeres der en 9-hullers turnering, der 

spilles med 1 jern og en putter.  

Det er frivilligt om man vil deltage - meeehn!!!! 

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 

 


