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Bestyrelsen 

Bestyrelsens beretning for året 2018/19 
1. Bestyrelsen 

2. Indsatsområder og økonomi 

3. Sportslige resultater 

4. Udvalgsarbejde 

5. De væsentligste udfordringer og mål for de kommende år 

 

1. Bestyrelsen 

Vi har i 2019 afholdt otte bestyrelsesmøder samt et 

koordinationsmøde med foreningens udvalgsformænd og 

repræsentanter for klubber i klubben. Desuden har vi afholdt et 

strategiseminar for ledende medarbejdere og bestyrelsen. 

Bestyrelsesmøderne forløber efter en fast dagsorden, hvor vi 

gennemgår status på den aftalte handlingsplan, økonomi ift. 

budget - herunder medlemsudvikling, projektindstillinger og 

større økonomiske dispositioner. Herudover foretager vi 

opfølgning på bane, træningsområder og bygninger, ligesom vi 

gennemgår eventuelle input fra klubbens udvalg og klubber i 

klubben samt respons fra tilfredshedsanalyser foretaget via 

Golfspilleren i Centrum. 

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 

foretages alene konstituering og fordeling af kontaktpersoner til 

foreningens udvalg. I år konstituerede vi os som følger: 

Kim Christensen:  Kontaktperson for forpagtere, valgt til 

formand for 2 år på generalforsamlingen i 

2017. 

Søren Boye Nielsen:  Næstformand og kontaktperson for 

Baneudvalg samt personalereference for 

Jesper Kristensen (Chefgreenkeeper). 

Ole Nielsen:  Kasserer og personalereference for Pia Fly 

Pedersen (Sekretariatsleder). 

Liuming Qin:  Kontaktperson for Sport & Eliteudvalg. 

Michael Hauskou:  Kontaktperson for Begynder- og 

Motionistudvalg. 

 

Medlemmer i 

bestyrelsen: 

 

Kim L. Christensen, 

Formand 

Søren Boye Nielsen, 

Næstformand 

Ole Nielsen, Kasserer 

Michael Hauskou 

Liuming Qin  
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De øvrige udvalg refererer til Sekretariatet. Forretningsudvalg 

udgøres af formand, næstformand og kasserer. 

 

Samarbejdet og driften af klubben kører generelt i en god rytme. 

Der har ikke været større uoverensstemmelser. Vi har en sund 

økonomi, og vi er af den opfattelse, at banen har stået fantastisk.  

Disse forhold betyder også, efter bestyrelsens opfattelse, at der 

har været en god stemning, som der sikkert ikke havde været, 

hvis banen ikke var af den nuværende gode kvalitet, og hvis 

økonomien skrantede. 

 

Udover den generelle dagsorden på bestyrelsesmøderne har vi 

brugt meget tid på at drøfte, hvordan vi kan gøre klubben endnu 

mere attraktiv, så vi kan øge fastholdelsen af medlemmer og 

sponsorer, ligesom vi gerne vil tiltrække yderligere. Bestyrelsen 

har udover den daglige drift prioriteret følgende: 

 

a. Fortsat udvikling af banen. 

b. Udvikling af muligheder for golfspillere uden for den 

traditionelle sæson. 

c. Høj trivsel for medlemmer, medarbejdere og forpagtere 

samt øgede sociale aktiviteter. 

d. Fastholdelse af nye golfere – mange forlader os igen 

inden for det første 1-2 medlems år. 

e. Gode kontaktpunkter – herunder café, Proshop og 

sekretariat. 

 

2. Indsatsområder og økonomi 

Vi har en uændret medlemsbase på ca. 1.100 medlemmer. 

Udfordringen er, at godt 100 medlemmer forlader os hvert år. 

Det er ikke anderledes end i andre golfklubber, men vi er nødt til 

at finde en måde at knække udviklingen, så vi ikke hvert år skal 

ud og finde 100 nye medlemmer, når 100 forlader os. 

Det er vores mål at være ca. 1.100 medlemmer og at levere et 

finansielt 0-resultat. Pr. 30. september var vi 1.127 medlemmer, 

hvilket er syv mindre end på samme tidspunkt sidste år. 

Regnskabet viser et overskud på godt 280 tkr. 

Vi har indfriet et lån på 1,5 mio. kr., og stort set ikke trukket på 

foreningens kassekredit. Foreningen er i dag stort set gældfri. 

Foreningens kasserer vil på generalforsamlingen gennemgå 

regnskab og budget. 
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Nedenfor gennemgås bestyrelsens væsentligste prioriteringer. 

 

a. Fortsat udvikling af banen 

Baneudvalget har udarbejdet et idékatalog for banens udvikling 

over de næste fem år. De væsentligste områder er: Yderligere 

dræning og ændring af vandløb og søer, topdressing og ændret 

bunker layout samt mindre designmæssige ændringer af 

udvalgte huller. Det væsentligste indhold af Idékataloget er 

tilgængeligt for alle medlemmer, og der har været holdt 

dialogmøder inden generalforsamlingen, så alle har haft 

mulighed for at sætte sig ind i ændringerne, stille spørgsmål og 

kommentere. På generalforsamlingen vil ideerne samt budget 

blive gennemgået, så medlemmerne kan tage stilling. 

 

b. Udvikling af muligheder for golfspillere uden for den 

traditionelle sæson 

Det er bestyrelsens plan at ændre Vestfløjen (Sekretariats- 

bygningen) til en medlemsbygning med bl.a. simulatorgolf. På 

sigt vil vi sammenlægge Proshop og sekretariat. I en 

mellemliggende periode vil Sekretariatet blive indrettet i en 

pavillon på bagsiden af Proshoppen ud mod baneanlægget. 

Dette er også gennemgået på dialogmøder, ligesom planer og 

budget vil blive lagt frem på generalforsamlingen. 

 

c. Høj trivsel for medlemmer, medarbejdere og forpagtere 

samt øgede sociale aktiviteter 

Vi har intensiveret aktiviteterne i Motionistudvalget og generelt 

forsøgt at motivere til øgede sociale aktiviteter. I forhold til 

medarbejderne arbejder vi med en klar ansvarsdeling, så den 

daglige drift kan køres uden bestyrelsens involvering. Desuden 

har Sekretariatet intensiveret arbejdet med klubbens sponsorer. 

 

d. Fastholdelse af nye golfere – mange forlader os igen inden 

for det første 1-2 medlems år 

Vi har generelt fokus på dette område, men vi må også indse, at 

der skal ske yderligere. Vi støtter op om de aktiviteter, der 

kommer til at køre primært via Begynderudvalget og 

Motionistudvalget samt selvfølgelig via trænerne. 

e. Gode kontaktpunkter – herunder cafe, Proshop og 

sekretariat 
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Sidste år forlængede vi aftalen med Lindhardt Golf, så aftalen 

med Proshoppen og trænerne i sin nuværende form fortsætter 

minimum til udgangen af 2021. Med denne løsning har vi forsøgt 

også at skabe sammenhæng mellem planerne omkring den 

fysiske sammenlægning af Proshop og Sekretariat. Vi er i øvrigt 

meget tilfredse med performance hos både Proshop og 

Sekretariat.  

Vi har en udfordring med caféen. Ricardo og hans stab (Cana 

Catering) har været hos os i snart tre år. Vi synes i bestyrelsen, at 

Cana havde en svag start, men samarbejdet er år for år blevet 

bedre. Der er fortsat flere områder, hvor Cana skal forbedre sig, 

og vi oplever at viljen er tilstede. Samarbejdet fungerer. 

Imidlertid må vi også konstatere, at medlemmerne ikke er 

tilfredse med kvaliteten, hvilket er af afgørende betydning. Da 

kontrakten udløber ved udgangen af indeværende år, har vi 

meddelt Cana Catering, at vi skal drøfte en ny kontrakt, og at vi i 

den forbindelse også vil afsøge vores alternativer. Der vil blive 

truffet beslutning om forpagtningen for de kommende år inden 

Nytår.  

Udover ovennævnte ’særlige fokusområder’ er der taget initiativ 

til følgende: 

• Buggyskurene udbygges snarest til dobbelt størrelse. Dette 

både for at imødekomme behovet for yderligere buggies og 

privatejede scootere. 

• Flytning af skorensningsanlægget, så det ikke sviner så tæt 

på Proshoppen. 

• Golfens Dag i april – deltagelse af 200 gæster og 30 frivillige. 

• I maj lagde vi bane til Wold Amateur Golfers Championship 

(WAGC). 

• Vi har igen i år, i samarbejde med Team Rynkeby Øresund, 

afholdt turnering for 90 deltagere, hvor hele overskuddet går 

til Børnecancerfonden. 

• I juni afholdt vi en GBB Match med 100 deltagere, både VGK-

medlemmer og gæster udefra. En match med et bugnende 

præmiebord og en Hole in One bil sponsoreret af VW 

Gladsaxe. De kom dog ikke af med bilen. 
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• I juli måned gentog vi sidste års succes med greenfeetilbud på 

Greenfee & Burger. Det er udover at give gode 

greenfeeindtægter en rigtig god måde at markedsføre vores 

bane overfor greenfeegæster og potentielle nye medlemmer. 

Mange medlemmer bruger også det gode tilbud til at invitere 

gæster til klubben. Det giver tillige god omsætning både i 

Café og Proshop. 

• I august afviklede vi med succes en juniorranglisteturnering. 

Se mere herom under Juniorudvalget. 

• Til nye golfere har vi afholdt tre åbne fællestræninger, hvor 

interesserede ganske uforpligtende kan komme og få lidt 

introduktion samme med andre nye golfspillere. 

• Til samme målgruppe har vi afholdt dels en Spil med Dag, 

hvor medlemmer inviterer en ven, ægtefælle, nabo, kollega, 

gæst med og spiller 5 huller på den store bane. Og endelig har 

vi testet et nyt tiltag i år: Golfklar på en weekend. Et tilbud vi 

vil arbejde videre med og tilbyde igen i 2020. 

• Sidst, men absolut ikke mindst, har vi traditionen tro afholdt 

’Tak for hjælpen’ turneringen, hvor vi takker og hylder vores 

frivillige, som yder en uvurderlig indsats til gavn for alle. 

 

3. Sportslige resultater 

De sportslige resultater har over en bred kam været 

tilfredsstillende. Vi vil fra bestyrelsen side gerne fremhæve 

Joachim Nordlis udtagelse til juniorlandsholdets udviklingstrup. 

Godt gået. 

 

De øvrige resultater fremgår under beretningen for Sports & 

Eliteudvalget. Vi vil gerne benytte anledningen til at lykønske alle 

klubmestre. 

 

4. Udvalgsarbejde 

Vi har i klubben mere end 80 frivillige medlemmer, der deltager i 

mange ting lige fra formel deltagelse i særlige udvalg, 

hækklipning, medlemshvervning og -aktivering samt ildsjæle der 

blot spørger, om der er noget, de kan hjælpe med. 
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På generalforsamlingen vil vi sige en særlig tak til 

udvalgsformænd, der stopper i deres udvalg, vi vil udråbe årets 

udvalg, og vi fremhæve et enkelt medlem som Årets Ildsjæl. 

Her i beretningen vil vi gerne sige tak til alle, der har bidraget. 

Klubben eksisterer ikke uden jer. 

Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke vores 

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

endnu mere ud af jeres sponsorat. 

Afslutningsvis vil vi gerne sige tak til jer, der har golfklubben 

som jeres daglige arbejdsplads. Vi ved, at I gør alt, hvad der står i 

jeres magt, for at os, der benytter klubben og dens muligheder i 

fritiden, får den bedst mulige oplevelse. Tak for jeres indsats! 

 

5. De væsentligste udfordringer og mål for de kommende år 

På generalforsamlingen vil vi gennemgå bestyrelsens 

overordnede forventninger til de kommende år. Der er 

udarbejdet en 5-års plan, som vi benytter som pejlemærke. I 2020 

vil de væsentlige opgaver udspringe af planerne omkring 

idekataloget for banen samt planerne for indendørs træning og 

forberedelsen af sammenlægningen af Proshop og Sekretariat. 

Herudover skal vi sikre, at golfklubben drives under bedst 

mulige hensyn til, at vi leverer en golfklub, hvor trivslen er i 

højsæde, banen altid fremstår som den bedste udgave af sig selv, 

og hvor man udfordres sportsligt uanset det individuelle 

sportslige niveau. Herudover vil vi fortsat sikre en stærk 

økonomi. 

På Bestyrelsens vegne, 

 

Kim Christensen 

Formand 
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Baneservice 

Baneservice består af 17 engagerede medlemmer. 

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. 

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

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

vi gør meget ud af at gøre vores spillere opmærksomme på 

vigtigheden af at rette mærker op på greens. 

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

medbragt drikkevarer, chokolade og frugt fra Caféen - dette er 

blevet godt modtaget af såvel vores egne medlemmer som 

greenfee gæster. 

Baneservice bliver normalt modtaget godt af vores medlemmer 

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

utilfredse med vores tilstedeværelse. 

HUSK - BANESERVICE UDFØRER ET FRIVILLIG ARBEJDE I 

KLUBBEN TIL GAVN FOR MEDLEMMERNE. 

Baneservice har også til opgave at hjælpe og yde service overfor 

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

ikke kender til faciliteterne i vores klub, ligesom vi er med på 

GOLFENS DAG. 

Antallet på 17 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 stor tak til de 17 

baneservicemedlemmer som i den forløbne sæson har ydet en 

stor indsats som " sherif" i Værløse Golfklub. 

Leif Mårtensson 

Formand for Baneservice 

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Leif Mårtensson, 

Formand 

Bent Elley, 

Næstformand 

Jesper Clausager 

John Wichmann 

Mogens Grüner 

Per Larsen 

Bjarne Christensen 

Vagn Petersen 

Kim L. Christensen 

Aase Khan 

Christian Kjeldbjerg 

Lars C. Christensen 

Peter Storgaard 

Tom Nisted 

Bent Olsson 

Asger Balle 

Peter Sidenius 
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Baneudvalg 
Udvalget har afholdt 6 møder i løbet af året, og inspirationsturen 

går til Korsør. Søren Boye deltager ofte, og er bestyrelsens 

repræsentant. 

Møderne består af status fra Chefgreenkeeper Jesper Kristensen 

om banens tilstand og greenkeepernes fokusområder i perioden 

siden sidste møde og fremadrettet. 

Vi behandler de henvendelser, vi har fået fra medlemmer og 

drøfter ændringer og nye tiltag på banen. Vi opdaterer løbende 

plejeplanen, som greenkeeperne arbejder efter. 

Året startede med at gøre banen klar til de nye golfregler, hvor 

nogle beslutninger blev taget i samarbejde med Regel- & 

Dommerudvalget og Bestyrelsen. Gamle hazarder er blevet til 

strafområder. På hul 3 og 18 er gamle blå områder, ligeledes 

blevet til strafområder med spille- og adgangsforbud. På hul 

14/15, er hele området mellem 14 og 15 blevet til strafområde. De 

omtalte områder har vi besluttet at udnævne til miljøzoner, med 

mulighed for fårehold. Områderne har også til hensigt at tvinge 

spillet i en bestemt retning. 

Udvalget har de to sidste år arbejdet med et projekt, hvor vi 

lægger op til en række ændringer på banen. Vi har udarbejdet et 

idekatalog og præsenteret det for bestyrelsen, som har godkendt, 

at vi går videre med en præsentation for medlemmerne. Først på 

to dialogmøder og senere evt. på generalforsamlingen. 

Dialogmøderne bliver afholdt i efteråret i samarbejde med 

bestyrelsen og udvalget for nye bygninger. 

Beslutninger, udover den normale pleje, som udvalget/ 

chefgreenkeeper har truffet, og som er eller vil blive udført i år: 

• Fremrykning af alle teesteder på hul 14, samt etablering af 

nyt tee 49. 

• Fremrykning af tee 63 på hul 7. 

• Nedlægning af midterste bunker på fairway på hul 6. 

• Oprydning og udtynding af busk på hul 1/5.  

• Fortsat oprensning af søen på hul 7. 

• Fældning af piletræ på hul 2 og generel udtynding af træer 

ved søen. 

• Projekt på drivingrange.  

• I plejeplanen udgår first cut på fairways.  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Henrik Sørensen, 

Formand 

Mogens Risvang 

Jeanette Dam 

Thomas Lindhardt, 

Headpro 

Jesper Kristensen, 

Chefgreenkeeper 

Pia Fly Pedersen, 

Sekretariatsleder 
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Udvalget har brugt en del energi på at forsvare og begrunde de 

nye tiltag på banen. Specielt hul 14, hvor fremrykningen af 

teesteder, har givet en livlig debat. I udvalget er der bred enighed 

om hullets nye kvaliteter og muligheder. 

Generelt har banens stand stået rigtig flot i år. Måske det bedste 

vi har set i banens historie. Udvalget er meget tilfredse med det 

arbejde greenkeeperne har udført i år. 

Udvalget vil gerne takke greenkeeperne for godt samarbejde og 

klubbens medlemmer for jeres engagement i banens ve og vel. 

Henrik Sørensen 

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

pr. gang. Stort set alle deltager i spisning og socialt samvær 

bagefter. Derudover af der afholdt en række Kaninturneringer, 

med løbende start.  

Aktiviteter for begyndere har i år bestået af spil på lille bane og 

spil fra tee 33 på stor bane. Tee 33 er nu blevet ratet, så vi kan få 

mere styr på denne del i 2020.  

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

ved Blå mandage, er det sociale samvær under matchen og ved 

den efterfølgende spisning. Vi har også, med succes afprøvet 

forskellige spilleformer på ca. halvdelen af de Blå mandage. 

Begynderudvalget har endnu ikke opgjort, hvor mange der har 

fået national spilleret i 2019. Det kommer senere.  

Tak til alle i udvalget og også en stor tak til Sekretariatet og vores 

2 hovedsponsorer Danbørs og Ove Larsen. Kæmpe tak til alle 

vores faddere for at stå til disposition. 

Eugene Spiro 

Formand for Begynderudvalget 

  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Eugene Spiro, 

Formand 

Inger Frankel 

Arne Kristensen 

Leif Mårtensson 

Steen Hagensen 

Ove Larsen 

Susanne Bech 

Susanne Clausager 

Susanna Vitaglino 

Lars Bech 
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Juniorudvalg 
TAK til vores formidable sponsorer: HS Byg, LQ Consult og 

Cleveland/Srixon. 

Juniorudvalget skaber rammerne for, at vores juniorer har et godt 

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

essentielt, at juniorerne har det godt sammen uanset niveau og 

alder. Vi fokuserer på at skabe en stor solid bredde, som danner 

udgangspunkt for en dygtig juniorelite. 

I junior regi er den største udfordring at få nye juniorer til at blive 

golfspillere – altså blive så fanget af sporten, at de fortsætter med 

at dyrke golf mere end 2 år. Vi konkurrerer med langt hurtigere 

og mere action-prægede sportsgrene, og særligt hastigheden i alt 

hvad de unge foretager sig er en udfordring. Golf tager tid, 

kræver fordybelse og koncentration og mest af alt tålmodighed. 

Vi tilpasser vores aktiviteter så godt som muligt for at fastholde 

vores nyere juniorer. 

Fastholdelse: 

Vi arbejder stadig med kortere tee, for at de nye juniorer oplever 

succes på den store bane allerede fra starten af. Vi starter dem på 

”rød skildpadde” – altså 100m til green, herefter rykker de til ”gul 

skildpadde” – derefter til sort tee og til sidst til tee 49. Vi ønsker 

stadig en rigtig tee 35, som juniorerne kan spille fra indtil de er 

klar til tee 49. Ungerne starter yderligere i hcp 72, hvilket også gør 

de hurtigt får succesoplevelse at gå ned i hcp.  

Vi har haft stor fornøjelse af et meget flot sponsorat fra Liuming, 

som har betalt vores juniorhjælpetræner Martin Godske. Martin 

tager hånd om de nye juniorer, som skal lære at spille på banen. 

Martin træner dem i alle de gængse ting på bane, dropperegler, 

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

juniorer til at få en god oplevelse ude på banen. Vi har mange 

deltagere på vores banetræning både fredag eftermiddag og 

søndag på short game banen. 

De nye juniorer får et ekstra bag-mærke, hvor de får tildelt et 

klistermærke, hver gang de består en af ”prøverne”, således kan 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Lene Sommer, 

Formand 

Claus Nielsen 

Claus Fræhr 

Mikkelsen 

Erik Krzton 

Thomas Lindhardt, 

Head Pro 
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de se, hvor langt de er i forhold til at få banetilladelse til den store 

bane. Det er for mange meget motiverende. 

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, afviklet sommerskoler for kommunens skolebørn 

samt haft et længere struktureret besøg af 6.klasse og 8.klasse fra 

Lille Værløse Skole, hvor vi fik bevilliget midler fra kommunens 

Åben Skole Pulje. Vi har haft mange nye juniormedlemmer til 

prøvetræning i løbet af sæsonen, og her er 22 blevet meldt ind. Vi har 

fået 10 nye små 7-10 årige juniorer og de øvrige 12 er over 12 år.   

Vores rekrutteringskoncept har fungeret hensigtsmæssigt. Vi er nu 

70 juniormedlemmer, så vi formår at forblive nogenlunde status quo, 

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

dalende antal juniormedlemmer og har svært ved at holde på 

juniorerne.  

Rekruttering bliver ved med at være essentiel, da vi oplever mange 

juniorer, mister interessen og stopper igen. Vi skal tiltrække 15-25 

nye juniorer årligt for blot at holde et stabilt antal juniormedlemmer 

på 70 børn. 

Vi ønsker endnu en gang, at man ser på prisen for 

juniormedlemsskab, hvor vi igen er blevet for dyre ift vores 

nærliggende klubber, hvor prisen er 1.000 kr. – 1.200 kr. årligt. Vi er 

nødt til at forholde os til at golf er sekundær/tertiær sport, og derfor 

må vi ikke være for dyre. Et juniormedlemsskab bør max. koste 1.200 

kr. 

Aktiviteter 2019 

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

herunder turneringer, løbende fredagsturnering, sommerferiegolf og 

Halloweengolf samt Juniorpokal-turnering. Børnene nyder at 

deltage, og vi har rigtig god forældreopbakning til vores 

arrangementer.  

Cleveland Srixon Værløse Junior Open: Vi gentog succesen med at 

gennemføre Cleveland/Srixon Værløse Junior Open, som er en 

Junior/Ynglinge DGU Elite rangliste turnering. Vi havde fuld felt og 

endda mere end det, så alle 91 spillere skulle spille 2x18 huller, dog 
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spillede vores U12 række 1x18 huller. Turneringen afviklede vi i 

topprofessionel stil med startere, live-midtvejsscore, forecaddies etc. 

Tak til Erik Krzton som var turneringsleder. Yderligere TAK til 

Cleveland Srixon for det pæne sponsorat. Alt i alt gav turneringen et 

pænt overskud på 16 tkr. til klubkassen.  

Sommercamp  

Sommercampen var igen i år en stor succes med ca. 20 børn til 

overnatning i telte. Vi spillede turnering fredag eftermiddag, grillede 

burgere og hygge med golf-skattejagt på hele træningsanlægget. 

Lørdag var short game test, træning og så igen turnering. Søndag 

blev der spillet Ryder Cup børn mod forældre, hvor ungerne fik sat 

forældrene på plads med en stensikker sejr. Vi må igen igen takke alle 

de forældre, der bidrager til at skabe rammer om en succesfuld camp. 

Yderligere en tak til alle medlemmer af juniorudvalget som altid 

stiller op med hjælpende hænder.  

Fredagsspil  

Vi afvikler en løbende turnering hver fredag. Turneringen fungerer 

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

juniorhjælpetræner. 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. Vi har 

offentliggjort resultaterne løbende på Facebook og det har medført 

endnu større entusiasme for at spille fredagsturnering. 

Sportslige resultater  

Vores største sportslige resultat i år er at vores JHT U19 elitehold 

vandt sølv ved DM i JHT hulspil for hold i bedste række. Holdet 

består af Joachim Nordli, Nicholas Haxthausen, Lucas Zimmermann, 

Niklas Sharp og Jacob Weiergang. TAK til holdets sponsor HS Byg. 

Vores mange store dygtige juniorer har etableret sig på herreholdene, 

hvor Joachim er en fast del af Herre 1, mens Nicholas, Lucas, Jacob og 

Mathias fast spiller på Herre 2 og har kæmpe ære af at herre 2 

rykkede op fra 5.division til 4.division. Derudover har vi på Herre 3 

en del juniorer, som gør store fremskridt og stadig udvikler sig.  
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Vores dygtigste junior Joachim Nordli har spillet sig til en top 3 

placering på DGU rangliste for drenge i sin årgang og modtager Team 

Danmark støtte til sin videre sportslige udvikling. Hans bedste 

sportslige resultater for i år er en sejr i vores egen Cleveland Srixon 

Værløse Junior Open og en 2.plads i Mølleåen Junior/Ynglinge Open. 

I klubmesterskabet havde vi 9 juniordeltagere, hvoraf 7 klarede cuttet 

til søndagen. Jacob Weiergang blev bedste junior og vandt dermed 

Juniorklubmesterskabet. KÆMPE TILLYKKE JACOB. 

Oscar Krzton har et unikt træningstalent og det gav pote, da han 

spillede årgangsmesterskaber i Viborg i slutningen af sommerferien. 

Han fik en meget flot 2.plads. STORT TILLYKKE OSCAR. 

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

særlig tak til Thomas for stort engagement, initiativ og involvering i 

den enkelte spiller. Det værdsættes af både børn og forældre. Tak til 

Nicolaj Knak for mange gode træningstimer og kæmpe engagement i 

juniorernes udvikling. 

Lene Sommer  

Formand for Juniorudvalget 
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Regel-, dommer- og handicap-udvalg 
 

De nye golfregler trådte i kraft 1. januar. I den forbindelse har vi i 

løbet af vinteren afholdt 5 Intro aftener for klubbens medlemmer. 

Godt 330 medlemmer deltog i disse. 

Igen i år har vi som tidligere taget os af begynderne i forhold til 

Golfreglerne. I den forbindelse har vi haft fadderne en tur på banen. 

Begynderne har været igennem både en teoriaften og en tur på banen, 

hvor teorien bliver til praksis. Vi har udbudt 9 sessioner med 

tilmelding via Golfbox. Vi har samtidig afholdt flere private sessioner 

efter behov. 

Som noget nyt har vi i år været en del af ’Golfklar på en weekend’ 

afholdt den sidste weekend i september, dette for at give de sidste nye 

begyndere mulighed for at blive golfklar i denne sæson. 

Det nye handicap system var planlagt til at træde i kraft 1. januar 

2020, men er udsat til at træde i kraft 1. januar 2021. 

I år har vi været fire medlemmer i udvalget. DGU har fået tilpasset 

deres uddannelsesmuligheder i forhold til de nye regler. Ole de 

Neergaard og Per Iversen har begge deltaget i R&A Level 1 kurset og 

bestået den tilhørende eksamen. Søren Jonasen har deltaget i R&A 

Level 2 kurset og bestået eksamen. 

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 

 

 

 

 



Bestyrelses- og udvalgsberetninger 2018/19 

 

17 

 

Motionistudvalg 
Motionistudvalget har som nyt udvalg haft sin kun anden sæson. 

Vi har som fokusområde aktiviteter med et socialt aspekt for øje. 

Vi henvender os til mange medlemmer, men har et naturligt 

fokus på især nye medlemmer og motionister. Vi håber, at vores 

aktiviteter er med til at fastholde nye medlemmer i klubregi og 

samtidig kunne tilbyde eksisterende medlemmer god golf, social 

hygge og dermed nyde klubbens mange tilbudte muligheder. Vi 

har det udgangspunkt at være et supplement til klubbens øvrige 

udvalg og deres aktiviteter. 

I denne sæson har vi haft gang i flere initiativer. 

1. FredagsGrillGolf har været et populært tiltag med god 

deltagelse. En hyggelig måde at starte weekenden med 9 huller 

golf. Og så tilbage til hul 19 til lidt god Grillmad og hyggeligt 

samvær. 

2. SøndagsGolf har der også været 4 gange i løbet af sæsonen. 

Alle kan deltage, og vi har været ok med deltagere. 9 huller med 

golf til at slutte weekenden af med og igen lidt hyggeligt samvær. 

3. Fællestræning er et fælles udspil mellem Klubben, Pro-

trænerne og Motionistudvalget. Det har haft god deltagelse og er 

et rigtigt godt tiltag fra klubbens side. Pro-træner Thomas har 

succes med de mange fællestræninger og medlemmer af 

Motionistudvalget er til stede ved fællestræningerne. Et godt 

samspil til glæde for klubben og medlemmerne. 

4. Par-turnering for Mix hold har set sin første sæson. En succes 

med 10 deltagende hold delt ind i 2 puljer. En turnering, som gik 

over hele året, og som skulle slutte med en afslutningsturnering 

med efterfølgende spisning. Vejret var dog ikke med spillerne på 

dagen, så finalerunden blev aflyst. Der blev så bare arrangeret en 

sjov indendørs golfturnering og spisningen efterfølgende i Cafeen 

var absolut en succes. 

5. Sim Golf var et nyt tiltag mellem Klubkoordinator Rene Stisen 

og Motionistudvalget. Det foregik i Grøndal MultiCenter og 

mange klubmedlemmer deltog i løjerne. En god måde at holde sig 

i gang i løbet af vinteren og samtidig se klubmedlemmer andre 

steder end på klubbens egen bane. 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Robert Grandahl 

Anette Lindhard 

Steffen Klint 

Rolf Linnebjerg 

Michael Hauskou 
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I den kommende sæson vil de nuværende initiativer fortsætte 

som aktiviteter i Motionistudvalg regi. Der kan forekomme 

mindre ændringer i de enkelte aktiviteter. ’ 

Sim Golf starter op meget snart. Datoer er planlagt til søndage fra 

14-17: Dato: 24.11, 12.01, 02.02, 23.02, 15.03. Der vil blive 

tilmelding via Golfbox.  

Motionistudvalget ser selv på mulighederne for nye spille - og 

sociale initiativer gældende for næste år.  

1. ”Klubmesterskabet” i Puttning kunne være et nyt spændende 

initiativ i klubregi. Evt. et arrangement, der kunne foregå i 

samarbejde med andre udvalg i klubben og Pro-trænere! 

2. En (bus)tur til anden bane med 18 huller golf og efterfølgende 

spisning. Det vil være en god anledning – også for nyere 

medlemmer – at kombinere oplevelsen af en ny bane med socialt 

samvær. 

Respons fra klubmedlemmer vil være meget velkommen. Forslag 

til forbedringer eller ønsker om nye tiltag vil blive modtaget med 

glæde i udvalget. 

Andre udvalg er desuden meget velkomne til at kontakte 

Motionistudvalget, hvis de ser mulighed for et samarbejde om 

aktiviteter næste sæson. 

Robert Grandahl 

Formand for Motionistudvalget  
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Sports- og Eliteudvalg 
Sæson 2019 har været et godt år for Sports- og Elite udvalget på 

mange områder og resultatmæssigt har sæsonen været godkendt. 

I år er der kommet tilgang til flere af holdene med nye spillere 

udefra, som har betydet, at de fleste hold har fået stærkere og 

bredere trupper. I marts måned blev der afholdt en træningslejr 

på Lübecker golf resort, hvor der var deltagelse af 30 spillere, så 

næsten halvdelen af alle elite spillere deltog på en succesfuld 

træningslejr. Der har været god stemning og pæn trænings-

deltagelse på samtlige elitehold, så udvalget ser positivt på 

mulighederne for en god 2020 sæson. 

I 2019 er der nedenstående kommentarer for sæsonen for elite 

holdene. 

Veteranholdet 

Veteranerne valgte oprykning som årets målsætning. Vi kendte 

dog ikke modstanderne. Helsingør og Mølleåen kunne vi ikke 

matche. Men med sikre sejre ude og hjemme over Gilleleje og en 

deler mod Mølleåen blev vi nr. 3 i puljen med 5 points.  

Seniorholdet 

For seniorholdet handlede det om at konsolidere sig i 2. division, 

da en af modstanderne var de meget stærke Scandinavian. Det 

lykkedes seniorholdet at blive nr. 3 i en stærk pulje, og dermed 

blive i 2. division. 

Damerne: 

Dame 1 rykkede op sidste år, og skulle i år spille 36 huller både 

lørdag og søndag i 1. division. På modstanderholdene var der 

professionelle spillere, så selvom vores damer kæmpede flot, så 

blev det til en nedrykning i år. Dame 2 holdet fik 2 hjemmesejre 

til sidst, men sluttede sidst i puljen i kval rækken. 

Herrerne: 

Herre 1 var tilbage i 2. division, hvor det blev til en flot 2. plads. 

Det skal nævnes, at det var junior spilleren Joachim Nordli som 

vandt klart flest point til holdet     . Herre 2 vandt puljen og 

rykkede op i 4. division efter en flot sæson. Herre 3 glippede 

oprykning fra kval rækken i den sidste match. Juniorerne 

fortsætter den gode udvikling, og til klubmesterskaberne i 

hulspil var der 2 junior i semifinalen. Det lover godt for næste år 

hvor de ældre herrer skal steppe op hvis de skal følge med de 

unge knægte.  
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Klubmester 2019 i slagspil 

Damerækken:  Tina Hauberg Jensen 

Midage damerækken: Tina Hauberg Jensen 

Senior damerækken: Helle Zobbe Mortensen 

Veteran damerækken: Birgitte Wilms 

Super veterandamerækken:  Annette Egebo 

Junior rækken: Jacob Weiergang 

Herrerækken:  Nicolaj Knak 

Midage herrerækken: Thomas Lindhardt 

Senior herrerækken: Lito Valencia 

Veteran herrerækken: Poul Koefoed-Petersen 

Super veteran rækken: Torben Nielsen 

Klubmester 2019 i hulspil 

Dame rækken:  Anni Dich Fredelund 

Herre rækken: Kevin Chen 

Værløse var pænt præsenteret til DM i slagspil for Senior og 

veteraner, og det skal nævnes, at Poul Kofoed-Petersen fik en flot 

4 plads i Herre veteranrækken.   

Omkring regionsgolf i 2020 er det besluttet, at der kun bliver 

oprettet hold, hvis der er en holdkaptajn til hvert hold inden 

tilmeldingsfrist i starten af det nye år.  

Igen i år skal der lyde en stor tak til starter-holdet, som har ydet 

en fantastisk indsats til DM-turneringen i løbet af året.  

Med sportslig hilsen  

Johnny Hansen 

Formand for Sports- og Eliteudvalget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestyrelses- og udvalgsberetninger 2018/19 

 

21 

 

 

Turneringsudvalg 
2019 bød på en god sommer og et lunt efterår for et turnerings-

udvalg, der har haft fokus på, hvordan vi kan få flere til at deltage 

i klubturneringerne samt oplæring af nye medlemmer i udvalget.  

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

samt en løbende hulspils turnering og en løbende mixed 

parturnering.    

ABACUS CUP blev i år nedlagt af DGU, da der ingen sponsor 

var. OBH Nordica-Tefal som traditionelt har sponsoreret 

åbningsturneringen har desværre også valgt ikke at være sponsor 

for DGU længere.  

Vi startede året med åbningsturneringen den 14. april med 71 

deltagere. Det svarer til antal deltagere i 2018.  

Den 12. maj afholdt vi en forårsturnering med løbende start med 

56 deltagere. Der var spisning med i turneringen efter runden og 

der var lagt klappepræmier ind hver time for at skabe lidt 

stemning mens deltagerne ventede på sidste bold. Løbende start 

giver dog ikke samme sociale oplevelse som en gunstart.  

Pinseturneringen 10 juni med obligatorisk morgenkaffe var i år 

den traditionelle 2-generationsturnering og en sideløbende 

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

gæst med fra en anden klub. Det var igen i år en god oplevelse 

med 78 deltagere med 23 par i 2-generations rækken og 16 par i 

parrækken i alt 39 hold mod 30 hold i 2018, og alle hyggede sig på 

dagen.  Det er den turnering, der har størst tilslutning.  

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

24 og 27 deltagere mod 19 og 20 deltagere i 2018. Vi havde i år 

lavet tilmelding indtil dagen før og det ser ud til at være et tiltag 

vi skal holde fast i, da vi er tæt på de max. 32 deltagere. 

Turneringen får nyt navn i 2020.  

Klub- og rækkemesterskaberne i slagspil blev afviklet i 

weekenden den 31. august og 1.september i flot sommervejr om 

lørdagen og lidt efterårsagtigt om søndagen. I alt 78 spillere 

deltog denne weekend, heraf 25 herrer, der spillede 36 huller 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Sonja Horsted - 

Formand 

Torben Fog - Kasserer 

Simone Frandsen 

Lise Jonasen 

Gitte Klint Axelsen 

Anni Petterson 

(fortsætter ikke) 

Christine Hansen (nyt 

medlem i 2020) 

Hasse Bonde 

Rasmussen (nyt 

medlem i 2020) 
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lørdag. Klubmesterskaber i hulspil blev afviklet i weekenden 21-

22. september i flot september vejr – 16 herrer og 8 damer deltog. 

I denne weekend afholdt vi også finaler og placeringsmatcher i de 

løbende turneringer – hulspil og parturnering. Der blev lavet hole 

in one til både klubmesterskaber i slagspil og i hulspil.  

Desværre måtte vi aflyse greenkeeperens hævn, da der var for få 

tilmeldte. Det er en dyr turnering at afholde, da alle greenkeepere 

skal på arbejde for at afholde turneringen. Vi har lært at krav til 

antal deltagere skal være kendt fra starten og ved en evt. 

aflysning, så afholder vi en turnering med et andet format.  

Afslutningsturneringen er afholdt den 6. oktober med 51 

deltagere.  Der var både en holdturnering og individuelle rækker.  

Vi gentog den løbende parturnering med lidt justeringer med 28 

par tilmeldt, som blev fordelt i 4 puljer der spillede alle mod alle. 

Matcherne om 1.-2. pladsen og 3.-4. pladsen blev spillet den 22. 

september i samme weekend som klubmesterskaber i hulspil og 

finaler i den anden løbende turnering (hulspil). Deltagere, der 

ikke havde kvalificeret sig til finalekampene, fik en invitation til 

en parturnering på dagen. Dette var der 13 par der sagde ja tak 

til. Dette blev modtaget godt af alle og mange blev og spiste, da vi 

var færdige med præmieoverrækkelserne.  

Den løbende hulspils-turnering blev i 2018 kun afviklet for herrer, 

da der var få damer der havde tilmeldt sig. Det fik vi lavet om på 

i år og der var 18 damer og 28 herrer der deltog. En klar fremgang 

fra 2018, hvor der var 20 deltagere i herrerækken. Vi har i år 

spillet med 7/8 dels spillehandicap og det har givet mange tætte 

kampe der er afgjort på hul 19, så det synes at være det rigtige 

format. Finalerne og placeringsmatcherne blev afviklet lørdag d. 

21. september. Finalen for herrer måtte ud på hul 19 for at afgøre 

matchen.  

Årets nyhed:  

Da Abacus Cup og den tilhørende rangliste internt i klubben blev 

aflyst i år lavede vi en Order of Merit baseret på klubturneringer 

– den fik navnet Race to Værløse og alle har kunnet følge med i 

Golfbox. Der var præmier til de tre bedste sponsoreret af 

Lindhardt golf. I alt 188 spillere har fået tildelt point – der gives 

tre point for deltagelsen i en klubturnering. Syv turneringer talte 
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til listen, da Greenkeeperens hævn blev aflyst. De tre bedst 

placerede blev hyldet til afslutningsturneringen.  

Vi har ikke haft megen fokus på at skaffe sponsorer. Lidt er det 

dog blevet til og der skal lyde en tak til Catering Engros, Fysio-

club, Proshoppen v/ Thomas Lindhardt med rabatter henover 

sæsonen, sponsorat af Race to Værløse og Caféen med gavekort.    

Regel – og dommerudvalget, Ole de Neergaard og Søren Jonasen 

bistod os til klub- og rækkemesterskaberne. Tak for hjælpen.    

Tak til alle medlemmer, der har spillet med henover sæsonen – vi 

vil gerne se flere - til sekretariatet for kæmpe hjælp - til 

proshoppen og cafeen for godt samarbejde og Greenkeeperstaben 

v/ Jesper for en bane der har stået flot og er kommet sig rigtig 

godt efter sidste års tørke.  

Alle medlemmer af Turneringsudvalget bortset fra formanden 

var nye i år. Det har krævet en del oplæring; men vi føler, at vi 

har fået afviklet turneringerne, så der både har været plads til det 

sportslige og det sociale. Tak for al den ros vi har fået. og vi har 

også noteret forslag til forbedringer og nye tiltag. Vi startede 

allerede d. 24. oktober med at planlægge 2020.  

Klubmestre 2019 

Slagspil: Tina Hauberg Jensen og Nicolaj Knak   

Hulspil: Anni Dich Fredelund og Kevin Chen  

Junior: Jacob Weiergang 

Rækkemestre   

Midage herrer: Thomas Lindhardt Hansen   

Senior herrer: Lito Valencia 

Veteran herrer: Poul Koefoed-Petersen 

Superveteran herrer: Torben Nielsen 

Midage damer: Tina Hauberg Jensen 

Senior damer: Helle Zobbe Mortensen 

Veteran damer: Birgitte Wilms 

Superveteran damer: Annette Egebo 

 

På turneringsudvalgets vegne   

Sonja Horsted  
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Dameklubben 
Dameklubben startede året med at afholde Infomøde den 3. april, 

hvor vi bød nye såvel som ’gamle’ medlemmer velkommen. 

I sæson 2019 har Dameklubben haft 122 medlemmer – 4 flere end 

i 2018. 

Vi har spillet løbende Pointturnering over 14 onsdage, samt 

Eclectic turnering over samme 14 onsdage. 

Vi har afholdt 6 spiseturneringer og deltager antallet har i 

gennemsnit været på 50. 

Den 15. maj var vi i Gilleleje, som er vores venskabsklub og 

endnu engang kørte vi hjem som vindere af en rigtig hyggelig 

turnering. 

Den 19. juni spillede vi Hekseturnering og ’Årets Heks’ blev Lena 

Jørgensen. 

Som noget nyt i år, arrangerede vi en endagstur, hvor vi spillede 

Dragsholm den 16. juli. Alle synes der var en god idé, så vi vil 

prøve at lave en endagstur igen i år. 

Vores anden venskabsklub Skovbo, har efter 23 år valgt at opsige 

vores aftale. De synes, der var for få deltagere fra Skovbo, og 

mener, at der er for stor køreafstand mellem vores klubber. 

Dameklubben besluttede at genoptage en gammel tradition: 

Udfordringsturnering mod Herreklubben. 

Det blev en rigtig hyggelig dag/aften, hvor Herreklubben vandt, 

og er nu i besiddelse af ’Den gyldne Pokal’. Vi fik forhåndsløfte 

om, at Herreklubben vil gentage succesen i 2020, så må vi piger 

prøve at gøre det bedre og vinde pokalen tilbage. 

Årets weekendtur gik til Birkemose Golf Club ved Fredericia. I år 

var vi 21 piger på turen, og den samlede weekendvinder blev Lise 

Jonasen. 

En stor tak til vores sponsorer: 

MENY v/Søren Engberg, Proshoppen v/Lene og Thomas, Pondus 

Vin v/Cristian Kjeldbjerg, Hobnob, Mol&B, KroppenRundt 

v/Kisser Schiøler, Lån & Spar, Rokkedyssegård, Bryggeriet 

Dameklubbens 

bestyrelse: 

 

Anni Saabye, Formand 

Marianne Skjøt, 

Kasserer 

Birgit Jørgensen 

Lena Dahl 

Jette Hansen 

Yuying Chen 
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Skovlyst, Charlotte (Bymidten), Lisbeth Vang, Skoringen, 

Skousen, Salon Stender og Dress Hair Design 

Tak for 2019 og på gensyn i 2020 

På Dameklubbens vegne, 

Anni Saabye, formand  
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Herreklubben 
ÅRETS GANG 2019 

Nedenfor er årets aktiviteter oplistet. 

Årsmøde 

Som første aktivitet i 2019 var årsmødet, der blev afholdt den 20. 

marts. Regnskab, kontingent og bestyrelse blev godkendt, og 

planerne for sæsonen afsløret. Der var genvalg til samtlige 

bestyrelsesmedlemmer. 

Om klubben 

Der har i 2019 været 181 medlemmer af Herreklubben. Af dem 

har ca. 150 deltaget i større eller mindre grad i Herreklubbens 

aktiviteter. Der er nok over 800 Værløseherrer, der potentielt 

kunne blive medlem. 

Herreklubtouren 

Traditionen tro har Tour’en været omdrejningspunktet i 

Herreklubben. Turneringen har været opdelt i fire rækker, hvor 

der spilles stableford. Herreklubtouren 2019 startede d. 2. april og 

sluttede d. 8. oktober. Vi tilbød elitespillerne i klubben en ekstra 

række, med status af tællende turnering, så de kunne lave en 

tællende score. Der har ingen interesse været fra elitespillerne for 

at benytte dette tilbud. I løbet af de 28 uger, har Herreklubbens 

medlemmer afviklet over 2000 tællende runder, og det betyder at 

der i gennemsnit hver eneste tirsdag, har været over 80 

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

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

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

spændingen og slutresultatet til vores afslutningsmatch den 26. 

oktober, hvorfor vinderne ikke afsløres her. 

Eclectic cup 

Sideløbende med Herreklubtouren afvikledes Ecletic cup - en 

sidekonkurrence, hvor man henover en del af sæsonen oparbejder 

et idealscorekort med spil på herreklubtouren. Der blev spillet i 

de samme rækker som på Herreklubtouren. Eclecticsæsonen er 

identisk med Toursæsonen. 

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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Månedsmatcher 

Der blev i 2019 afholdt syv månedsmatcher, med følgende 

præmiesponsorer:  

• Åbningsmatch 23. april – Sponsor Thomas Lindhardt  

• Månedsmatch 21. maj – Sponsor Skovgaard Vin APS 

• Åben Månedsmatch 18. juni – DFDS v/ Henrik Svane 

• Månedsmatch 13. august  

• Månedsmatch 10. september   

•Afslutningsmatch 26. oktober  

Vinderne af de afholdte månedsmatcher kan ses på 

Herreklubbens hjemmeside. Mange tak til sponsorerne, der igen i 

år muliggjorde en sand præmieregn til vinderne. 

Åben Månedsmatch 18 juni 

Månedsmatchen i juni var åben for alle herrer. Der var kun en 

enkelt udefra, mens der var ca 15 Værløsespillere, der ikke var 

medlem af herreklubben. 

Sommerturen 2019 

Sommerturen gik i 2019 atter til Sverige, hvor vi spillede Sct Arild 

Golfklubb og Vasatorps GK, og som garant for en optimal tur, 

havde Karsten Meier og Finn Holm Nielsen endnu engang kastet 

al deres ekspertise ind i projektet. Turen med var en stor succes, 

og vi har allerede kørt dem i stilling til Sommerturen 2020. 

Matchen mod Møllemændene 25. juni 

Matchen mod Møllemændene blev i år afviklet i Værløse. Atter i 

år spillede vi hulspil i fourball – bestball format. Værløse havde 

toppet holdet med de mest formstærke spillere, og succesen var i 

en eksorbitant dimension. Sejren blev på 17 -1! Aldrig tidligere i 

verdenshistorien, har en sejr i kampen mellem Værløse og 

Mølleåen været større. 
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Damerne vs Herrene 14. august 

Dameklubben tog i år initiativ til at genoplive en gammel 

udfordringsmatch hvor damerne mødte herrerne. Sidste gang 

turneringen blev afviklet var i 2006, så vi var mange, der deltog 

for første gang. Desværre havde vi dagen før månedsmatch, så 

det kneb lidt med fremmødet på herresiden. Alligevel lykkedes 

det de fremmødte herrer at hive en sejr i land, så pokalen blev 

flyttet fra damernes omklædningsrum til herrernes ditto, hvor 

den kan besigtiges af interesserede. I 2020 vil Herreklubben 

arrangere matchen. 

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 et svir at være 

formand. 

Tak for 2019 og på gensyn i 2020 

På Herreklubbens vegne, 

Jan Martinussen, formand  
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Morgenfruerne 
Vi har i alt 60 medlemmer, heraf 10 nye fra denne sæson. 

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

vores målsætning om varierende spilleformer og socialt samvær 

på grund af inddragne tider i juli måned. 

Vi har haft 25 almindelige spilledage, heraf 11 almindelige 

turneringer. 

Vi har spillet på fremmed bane i Hornbæk med pæn tilslutning 

og forårsturen gik til Falster, hvor vi besøgte golfklubber i 

Nakskov og Maribo. Vi havde en enkelt overnatning. 

Der var god tilslutning til de to venskabsturneringer med 

Turferne. 

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

sociale med åbne ører for input fra medlemmerne. 

Jeanette Dam 

Formand for Morgenfruerne  

Morgenfruernes 

bestyrelse: 

 

Jeanette Dam, 

Formand 

Karen Laursen, 

Næstformand 

Henriette Lillegaard, 

Sekretær 

Ilse Bachmann, 

Kasserer 
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Turferne 
I 2019 har vi været 86 medlemmer i klubben for herrer, der er 

fyldt 55 år. 

Årets første aktivitet var årsmødet, der blev afholdt 28. marts 

2019.  

Formandens beretning, regnskab, budget og kontingent blev 

godkendt, som det fremgår af Turfernes hjemmeside.  

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 2019, som hver løber over 5 

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

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

dagens turnering. Denne dag er der ligeledes præmier for den 

løbende turnering i alle 3 rækker. Ved 1-dags turneringen efter 

den sidste løbende turnering er der desuden præmier for Eclectic 

turneringen. 

Eclectic turnering 

Hen over hele sæsonen afvikles der en Eclectic turnering, hvor 

man noterer den bedste scorer på alle huller og således 

oparbejder et idealscorekort.  

Spil på fremmede baner 

Tre torsdage i løbet af sæsonen har vi arrangeret spil på 

fremmede baner.  

I 2019 har vi således været på Skjoldenæsholm, Asserbo og 

Gilleleje med mellem 32 og 40 glade Turfere. 

 

Turfernes bestyrelse: 

 

Steen-Erik Hansen, 

Formand 

Bent Elley, 

Næstformand 

Leif Hagen Jensen, 

Kasserer 

Erik Boje, Sekretær 
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Turferne/Morgenfruerne 

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

Den ene gang inviterer Turferne på en torsdag og den anden 

gang inviterer Morgenfruerne på en mandag. 

Da Turferne inviterede blev der spillet Texas Scramble og da 

Morgenfruerne inviterede blev der spillet Greensome. 

Sommerturen 2019 

I 2019 gik sommerturen til Møns Golfcenter med overnatning på 

Hotel Præstekilde. 

Banen ligger smukt placeret med udsigt til Stege Nor med mange 

spektakulære huller. Indkvarteringen i enkeltværelser på Hotel 

Præstekilde levede fuldt op til forventningerne, hvor ikke mindst 

festmiddagen stadig omtales i begejstrede vendinger. 

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.  

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

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

drikke - og efter frokosten har vi en lille indendørs putte 

konkurrence på 9 flotte, hjemmelavede puttebaner. 

På Turfernes vegne, 

Steen-Erik Hansen 

Formand for Turferne  
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Hole in one 2019 
 

 

16. maj, hul 4: Carsten Adsbøll Pedersen 

 

19. maj, hul 9: Kirsten Fischer 

 

3. juni, hul 12: Lene Munch-Petersen 

 

 

12. juli, hul 9: Sussie Schack 

 

 

16. juli, hul 9: Jan Christensen 

 

 

27. august, hul 12: Erik Halkjær 

 

31. august, hul 9: Thomas Lindhardt Hansen 

 

21. september, hul 12: Joachim Nordli 

 

 

…og den 2. juli ’skød’ Nicolaj David Larsen en Albatros på hul 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


