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Bestyrelsen 
 

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2019/2020 

1. Covid-19 

2. Bestyrelsen og årets temaer 

3. Økonomi 

4. Indsatsområder 

5. Sportslige resultater 

6. Udvalgsarbejde 

7. De væsentligste udfordringer og mål for de kommende år 

1. Covid-19 

Vi vil ikke lade dette fylde for meget, blot konstatere, at vi hele 

vejen igennem har fulgt anbefalingerne fra myndighederne og 

Dansk Golf Union. Desuden fastlagde vi meget tidligt under 

krisen en økonomisk beredskabsplan med flere scenarier, så vi 

var godt forberedt, hvis vores økonomiske situation skulle 

komme under pres. 

Dette har trukket mange veksler på flere i bestyrelsen, men mest 

af alt skylder vi medarbejderne en stor tak for deres fantastiske 

fleksibilitet. 

Vi vil også gerne rette en tak til foreningens medlemmer for stor 

opbakning i en vanvittig tid. Desværre må vi også konstatere, at 

Covid-19 krisen ikke er ovre. Der vil fortsat komme 

udfordringer. 

2. Bestyrelsen og årets temaer 

Vi har i 2020 afholdt otte bestyrelsesmøder og et konstituerings-

møde, hvor vi fordelte ansvarsopgaverne mellem os. Søren Boye 

blev på dette møde valgt til næstformand og Wagn Erik 

Nørgaard blev valgt til kasserer. Derudover har vi holdt et 

koordinationsmøde med foreningens udvalgsformænd og 

repræsentanter for klubber i klubben samt et strategiseminar, 

som vi anvender til at fastlægge budget for det kommende år og 

afstemme ambitioner for de næste fem år, herunder et 

overordnet femårs budget. 

 

Medlemmer i 

bestyrelsen: 

 

Kim L. Christensen, 

Formand 

Søren Boye Nielsen, 

Næstformand 

Wagn Erik Nørgaard, 

Kasserer 

Michael Hauskou 

Liuming Qin  
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Bestyrelsesmøderne forløber efter en fast dagsorden, hvor vi 

gennemgår status på den aftalte handlingsplan, økonomi ift. 

budget - herunder medlemsudvikling, projektindstillinger og 

større økonomiske dispositioner. Desuden foretager vi 

opfølgning på bane, træningsområder og bygninger, ligesom vi 

gennemgår eventuelle input fra klubbens udvalg og klubber i 

klubben samt respons fra medlemstilfredshedsanalyser, som vi 

gennemfører henover sæsonen. På det sidste bestyrelsesmøde 

gennemførte vi den årlige bestyrelsesevaluering, så vi sikrer, at 

rammerne er i orden i forhold til det indbyrdes samarbejde samt 

i forhold til de ledende medarbejdere. 

Det er væsentligt for bestyrelsen, at de ledende medarbejdere har 

vide beføjelser, når de arbejder inden for budget. Vi er sikre på, 

at dette øger effektiviteten og ikke mindst jobtilfredsheden. 

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

De største temaer for bestyrelsen i indeværende år har, udover 

coronakrisen, været: 

• Bane og træningsfaciliteter 

• Klimaplan – mere vand under tørke, afledning af vand i 

våde perioder 

• Bunkers 

• Plejeplan 

• Simulatorgolf – forsøg med en simulator, overvejelser om 

udvidelse med yderligere en 

• Caféen – ny forpagter 

• Bygninger – plan for omlægning og renovering 

• Høj trivsel for medarbejdere og forpagtere 

• Medlemstilfredshed 

3. Økonomi 

Foreningen er gældfri, og som det fremgår af regnskabet leverer 

vi et overskud på ca. en halv mio. kr. Overskuddet svarer godt 

og vel til den ramme, som vi fik på sidste generalforsamling, til 

at starte op på de bygningsmæssige ændringer, som vi i flere år 

har drøftet – herunder bl.a. at skabe plads til indendørs træning 

og en evt. sammenlægning af Sekretariat og Proshop. Det har 

ikke været nødvendigt at trække på den tildelte ramme. 
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Vi har en særdeles tilfredsstillende likviditet, og vi trækker pt. 

ikke på vores kassekredit. 

Vi har haft stort vækst i både medlems- og greenfeeindtægter. Det 

er derimod ikke lykkedes at indfri vores målsætning om øgede 

sponsor reklameindtægter. Det og behovet for omorganisering af 

sekretariatet gør, at vi har opsagt René Stisens fuldtidsansættelse. 

Medlemsbasen er 1.150 ’voksne’ medlemmer samt 77 juniorer og 

20 prøvemedlemmer. 

Foreningens kasserer vil gennemgå regnskab og budget på 

generalforsamlingen. 

4. Indsatsområder 

Banen og klimaplan 

På generalforsamlingen i 2019 gennemgik vi hovedområderne i et 

idékatalog for banen. Afsættet for kataloget var, at vi var nødt til 

at få lagt meget mere dræn ned for at kunne lede vand væk fra 

banen. Når vi alligevel skulle til at grave på kryds og tværs af 

banen, var idéen at foretage nogle designmæssige ændringer 

samtidig. F.eks. var det planen at lade vand til søen på hul 1 lede 

gennem en synlig å på tværs af fairway i stedet for at grave 

drænet ned. Desuden ville vi gennemføre en længere planlagt 

bunkerrenovering, hvor chefgreenkeeper havde anbefalet 

afprøvning af nyt design. Der blev i første omgang lavet forsøg 

med en bunker på hul 11. Designændringerne af bunkers er 

annulleret for nuværende. 

Det stod imidlertid hurtigt klart, at klimaændringerne krævede 

hurtigere handling, hvorfor vi lod Idékataloget udskifte med en 

hurtigere gennemfør bar Klimaplan. Dræningsarbejdet er 

gennemført, og vi budgetterer med investering i nye 

vandingsanlæg til greens. Desuden indeholder planen opsætning 

af læskure et par steder på banen, og endelig er oprensning af 

søen på hul 14/15 omfattet af planen.  

På baneområdet vil vi i øvrigt fremhæve, at der er taget nye 

buggyskure i brug, og der er investeret i nye robotter til driving 

range. Vi har desuden besluttet at etablere handicap parkering på 

den lille grusparkering bag terrassen. 
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Vi har sagt farvel til Chefgreenkeeper Jesper Kristensen, som 

fratrådte sin stilling i september, efter næsten 12 års virke i 

klubben. Processen med at finde en ny chef for 

greenkeeperteamet er igangsat. 

Venteliste 

For at imødekomme banetilgængeligheden og sikre, at der ikke 

kommer yderligere pres på banen, er der genindført venteliste. På 

kort sigt vil det ikke lette presset. På længere sigt skulle et 

planlagt fald i antallet af medlemmer gerne give mere plads på 

banen. 

Samarbejdsaftaler 

Vi har fortsat et samarbejde i Firkløverordningen, som 520 

medlemmer gør brug af. Så længe der er lige så mange af vores 

spillere, der spiller på 4-kløver banerne som omvendt, ændrer 

ordningen ikke ved belastningen af banen. 

Vi vil også fremhæve, at der er indgået nye greenfee aftaler med 

Trelleborg GK, SE og Royal Oak. 

Omlægning af bygningernes anvendelse og renovering 

I forlængelse af sidste års generalforsamling, hvor der var 

opbakning til at prøve indendørs træning af, har vi fået opsat en 

enkelt Trackman boks. Dette har været en ubetinget succes, idet 

den sidste vinter kørte 14-15 timer i døgnet. Vi har derfor 

besluttet at opsætte yderligere en boks. 

Da støjniveauet ikke er foreneligt med, at sekretariatet arbejder 

lige ved siden af boksene, afsøger vi to muligheder for etablering 

af boks og/eller sammenlægning af sekretariat og proshop. Den 

ene er at opsætte boksene i en separat bygning bygget til 

formålet. Den anden er at flytte sekretariatet over ved siden af 

proshoppen, og foretage ændring af den nuværende 

sekretariatsbygning (Vestfløjen), så der bliver plads til to 

simulatorbokse. Denne løsning understøtter samtidig vores ønske 

om at skabe et velkomst-/indskrivningsområde i et fælles 

sekretariat/proshop i Østfløjen. Omklædningsrum og toiletter vil 

samtidig blive renoveret. Hvis sekretariatet flyttes, forventer vi, at 

det vil blive ved at indskyde en kassette i den del af Østfløjen, der 

støder op til proshoppen.   
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Caféen 

Vi fik –samtidig med Covid-19 indtoget – ny forpagter. De fik 

selvsagt en meget vanskelig opstart, idet de var tvangslukket de 

første to måneder. Med hårdt arbejde af Pia Skelmose og hendes 

medarbejdere, et tæt samarbejde med sekretariatet og en meget 

flot opbakning fra medlemmerne, er P’s Place efter åbningen 

kommet godt i gang. Vi kan i medlemstilfredsheds- og 

gæsteanalyserne konstatere, at der er stor tilfredshed med den 

nuværende løsning. 

5. Sportslige resultater 

Under beretningerne fra Sport & Elite- og Turneringsudvalget 

fremgår de sportslige resultater, der igen i år har været gode. Her 

under bestyrelsens beretning vil vi dog gerne benytte lejligheden 

til at fremhæve, at Joachim Nordli klubmæssigt fik sit endelige 

gennembrud ved at vinde både junior- og herrerækken. Stine 

Stenspil, der har været i klubben i godt et år, tog sig af 

damerækken. Orcar Krtzons vandt sit årgangsmesterskab. Sidst 

men ikke mindst Anne Kaaes flotte medaljehøst i løbet af 

sæsonen - heriblandt en 1. plads på Point Ranglisten for 

Veterandamer i 2020 og bronze ved DM. 

Tillykke til jer alle fire. 

6. Udvalgsarbejde 

Vi har mere end 80 frivillige medlemmer i klubben. 

Der har være stor udskiftning i flere udvalg, men alligevel har 

alle udvalg klaret de udfordringer, I har mødt i løbet af sæsonen. 

At det har været muligt at finde nye frivillige, når nogle har 

takket af efter tro tjeneste, viser også den store velvillighed vores 

medlemmer udviser. 

Vi er meget taknemmelige for jeres store indsats, som er et 

afgørende element i vores velfungerende klub. 

På generalforsamlingen vil vi sige en særlig tak til 

udvalgsformænd, der stopper i deres udvalg, vi vil udnævne 

Årets udvalg, og vi vil fremhæve et enkelt medlem som Årets 

Ildsjæl. 
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Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke vores 

sponsorer. Mange tak for jeres støtte. 

Bestyrelsen vil i denne forbindelse også gerne benytte lejligheden 

til at sige tak til alle dem, der har deres daglige arbejde i eller 

omkring klubben. I gør en forskel, hver dag! 

7. 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. De 

væsentligste ikke-driftsrelaterede punkter i denne plan er, at vi 

fortsætter arbejdet med at tilpasse banen til de ændrede 

klimaforhold. Hovedparten af vores budget benyttes på 

vedvarende at sikre, at banen fremstår som den bedste udgave af 

sig selv. Desuden vil vi renovere caféen med bl.a. nye møbler, og 

omklædningsrum og toiletforholdene i sekretariatsbygningen vil 

gennemgå renovering. Herudover vil vi fortsætte arbejdet med at 

gøre plads til yderligere indendørs træning, hvilket også 

indebærer, at vi fortsætter arbejdet med en sammenlægning af 

Proshop og Sekretariat. 

De væsentligste budgetposter som følge af ovennævnte er 

investering i vandingsanlæg til greens på 800 tkr. og en ramme til 

bygningsændringer på 1.200 tkr. 

Begge dele kan holdes inden for klubbens nuværende 

likviditetsramme. 

 

På Bestyrelsens vegne, 

Kim Christensen 

Formand  
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Baneservice 
Baneservice består af 17 engagerede medlemmer. 

 

Normalt samles baneservice medlemmerne i april måned for at 

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

dette ikke muligt i år på grund af Covid-19.  

 

Baneservice aktiviteterne blev annulleret i hele maj måned, 

ligesom planlægningsmødet heller ikke kunne finde sted i maj 

2020. Jeg måtte derfor selv, i min egenskab af formand for 

baneservice, efter bedste evne, fordele vagterne for juni og juli 

måned.  

 

En stor tak til de baneservicemedlemmer, som for at øge 

sikkerheden på banen under Covid-19, tog nogle særlige vagter 

i april måned 2020.  

 

Vi kom således i gang med at udføre baneservice aktiviteterne 

fra 1. juni 2020. 

 

Vagtplanen for august, september og oktober 2020 blev fastlagt 

på et møde i juli måned, hvor næsten alle 17 baneservice-

medlemmer deltog – hvert baneservicemedlem har ca. 2 vagter 

pr. måned. 

 

Baneservice kontrollerer 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 nedslagsmærker op på greens. 

 

Baneservice har normalt drikkevarer, chokolade og frugt med fra 

Caféen. Dette er blevet godt modtaget af såvel egne medlemmer 

som greenfee gæster. 

 

Baneservice bliver modtaget godt af vores medlemmer på banen, 

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

vores tilstedeværelse. 

  

HUSK - BANESERVICE UDFØRER FRIVILLIGT ARBEJDE I 

KLUBBEN TIL GAVN FOR MEDLEMMERNE. 

 

Baneservice har også til opgave at hjælpe og yde service overfor 

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

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

GOLFENS DAG, men som desværre blev aflyst i år. 

 

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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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 
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Baneudvalg 
 

Vi har taget afsked med Mogens Risvang og Jesper Kristensen, 

som vi skylder stor tak for flot arbejde i udvalget. Ny i udvalget 

er Kasper Frank. Søren Boye deltager ofte, er bestyrelsens 

repræsentant. 

 

Udvalget har afholdt 4 møder i løbet af året. Vores årlige 

inspirationstur måtte vi desværre aflyse pga. manglende 

deltagelse. Covid-19 tilstande har gjort det vanskeligt at afholde 

møder, specielt i foråret. 

 

Møderne består af status fra chefgreenkeeper om banens tilstand, 

og greenkeepernes fokusområder i perioden siden sidste møde og 

fremadrettet. 

 

Vi behandler de henvendelser, vi har fået fra medlemmer og 

drøfter ændringer og nye tiltag på banen. Vi opdaterer løbende 

plejeplanen, som greenkeeperne arbejder efter. Udvalget refererer 

til bestyrelsen, som sammen med generalforsamlingen beslutter 

større tiltag, udvalget har arbejdet med. 

 

For at starte med slutningen af sæsonen, har vi sagt farvel til 

Jesper, som har været i klubben i 11 år. Jeg har været medlem i 

klubben fra starten, og har fulgt banens udvikling. Banen har, 

efter min mening, med Jesper som chefgreenkeeper, løftet sig til 

et meget højt niveau - tak for det. Udover banen, har Jesper givet 

vores omgivelser karakter, med beplantning, anlagte stier, 

vedligeholdelse og etablering af bygninger. Jeg vil gerne takke 

Jesper og hans dygtige folk for alt det flotte arbejde. 

 

Bestyrelsen har igangsat processen med at få ansat en ny 

chefgreenkeeper.  

 

Robert vil sammen med resten af greenkeeperne varetage 

opgaverne på greenkeepergården. Bestyrelsen, sekretariatet og 

udvalget er i tæt samarbejde med greenkeeperne i denne tid, hvor 

de er uden chef. 

 

Tiltag i år: 

 

Vi har igen været udfordret af et vådt efterår 2019/vinter og 

derfor fremrykede vi dræningsarbejder og klimatilpasninger på 

hul 10, 14 og 18, som skal gøres endelig færdigt i den kommende 

vinter. 

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Henrik Sørensen, 

Formand 

Jeanette Dam 

Kasper Frank 

Thomas Lindhardt, 

Headpro 

Robert Callan, 

Greenkeeper, 

førstemand 

Pia Fly Pedersen, 

Sekretariatsleder 
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Da foråret kom, blev det en lang tør periode, hvor dele af vores 

vandingsanlæg igen svigtede os. Det betød desværre, at vi kom 

lidt sent ud med optimering af greens. Vandingsanlæg og 

dræning vil i de kommende år være i fokus. 

 

Hvis vejret tillader det resten af året, vil vi have fokus på at 

“prikke” og topdresse et tyndt lag på greens. Dette er en proces, 

spillerne i klubben vil opleve oftere næste år, og som jeg håber 

der vil være tålmodighed med og forståelse for. Klubben har fået 

en ny maskine til dette arbejde.  

 

Baneudvalget vil holde fast i plejeplan og idekatalog, som 

arbejdsredskab for vores bane. 

 

Jeg har igen i år generel stor ros til arbejdet med banen, og vil 

gerne takke Jesper og de øvrige greenkeepere i Værløse Golfklub 

klub for et godt år.  

 

Henrik Sørensen 

Formand for Baneudvalget 
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Begynderudvalg 
Vi startede sæsonen med at sammensætte et næsten helt nyt 

udvalg, da mange gamle medlemmer forlod udvalget. Så hermed 

stor tak til jer for jeres indsats gennem årene. Men heldigvis var 

listen lang til nye, der gerne ville være en del af 

Begynderudvalget. Vi tog straks hul på, hvordan vi skulle gribe 

sæsonen an. Vi var 8 først på sæsonen, og nu er vi 10 medlemmer 

i udvalget. 

Vi havde et stort ønske om at styrke samarbejdet mellem 

fadderne og de andre udvalg, der varetager begynderne samt at 

nå bredt ud til klubberne-i-klubben for at give dem information 

om nye medlemmer i klubben. På tegnebrættet havde vi planlagt 

et ”åbnings-informationsmøde”, så repræsentanter fra de 

forskellige udvalg og klubber-i-klubben havde mulighed for at 

møde op og vi sammen kunne tænke ”stort” og ”lukke huller” for 

at få integreret nye medlemmer, men så kom CORONA og 

forsamlingsforbuddet, så mødet blev aldrig realiseret! 

Som noget nyt har Begynderudvalget udarbejdet 2 

informationsbreve til alle nye prøvemedlemmer. De skal ses som 

et supplement til alle de informationer, man løbende får som 

prøvemedlem. 

Brev 1 indeholder information om, hvordan de grundlæggende 

færdigheder erhverves, brev 2 om spil og færden på 18 huls 

banen. Vi anbefaler alle prøvemedlemmer at spille fra tee 33, til 

de er i handicap 54. 

Brev 1 sendes ud af formanden ved første kontakt. Brev 2 sendes 

ud af sekretariatet, når prøvemedlemmet får ændret handicap fra 

99 til 72.  

I sæson 2020 har der været et tæt samarbejde mellem sekretariat, 

trænerne, formand for Regel og Dommerudvalg og formand for 

Begynderudvalget. Der har været løbene kontakt via mail for at 

sikre kontinuitet af det enkelte prøvemedlem samt koordinering 

af vores opgaver hver især. Der er afholdt 2 status møder. 

Sæson 2020 har haft 77 prøvemedlemmer igennem. Heraf 2 

”Golfklar på en weekend” med 16 deltagere på hvert hold. På 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Sanne Bech, Formand 

Susanne Clausager 

Susanna Vitagliano 

Lisbeth Kjær 

Michael Bjørn Nielsen 

Pernille Norup Nielsen 

Alan Simonsen 

Anne Reppien 

Lars Bech 

Bente Andersen 
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”Golfklar på en weekend” modtager prøvemedlemmet de 

grundlæggende færdigheder, og får efter weekenden tildelt lokal 

spilleret med handicap 72.  

Status d. 16. oktober 2020: Af de 77 prøvemedlemmer er 40 meldt 

ind. 8 er meldt ud, og 29 er fortsat prøvemedlemmer. 

Konverterings raten er altså pt. 52%. 

Hvordan er sæsonen så forløbet? 

Vi var ivrige efter at komme i gang, da der blev givet grønt lys i 

maj måned. Vi havde 3 torsdags aktiviteter og en blå mandags 

turnering, der blev aflyst i april måned. Kaninturneringerne er 

blevet nedlagt og erstattet af NYGOLFER RUNDER og 

NYFOLFER TURNERING, som ligger sammen med Blå mandag 

– en 9 huls turnering med efterfølgende spisning.  

Vi har i sæsonen gennemført 20 torsdags aktiviteter med 

gennemsnitlig 5 deltagere pr gang. Dette skal ses i lyset af, at 5 

aktivitetsdage har været med deltagelse under 4 – hvilket kan 

skyldes sammenfald med banegennemgang af Regel og 

Dommerudvalg. De resterende 15 aktivitetsdage har været med 

deltagelse på mellem 6-10. 

Til vores torsdags aktiviteter kan alle med handicap 54-99 

deltage. Her er det træning på par 3 banen og spil på 18 huls 

banen over 2-5 huller fra tee 33. Vi har fast 3 tee tider, som 

selvfølgelig er blevet frigivet på de få dage, hvor de ikke har 

været i brug. Det er vores indtryk, at det er sjovt at komme 

hurtigt ud på 18 huls banen og øve sig i de færdigheder, de har 

lært, og her er der rig mulighed for at tale om regler og flow på 

banen. At spille fra tee 33 giver ligeledes en større succes rate. Vi 

har bestræbt os på at samles i P`s Place efter aktiviteterne, så der 

har været mulighed for spørgsmål og lave spilaftaler med andre 

nye golfspillere. 

Vi har gennemført 20 Nygolfer runder med løbende start på 

udvalgte mandage og torsdage med en gennemsnitlig deltagelse 

af 6. Vi har sat 4 ekstra ind i september måned her med deltagelse 

af 10-12 hver gang, så den gennemsnitlige deltagelse er på 4 i 

månederne maj-august. 
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Alle – uanset medlemskab – med handicap 54-72 kan deltage i en 

Nygolfer runde. Her spiller 2 begyndere 9 huller fra tee 33 med 

en fadder eller med en fra Begynderudvalget. Scoren registreres i 

GolfBox, så begynderen reguleres i handicap ved point over 18. 

Socialt mødes man ofte efter runden i P`s Place. 

Vi har gennemført 7 Blå mandags turneringer sammen med 7 

Nygolfer turneringer. Her er formålet, at helt nye golfspillere 

spiller deres egen række (nygolfer turnering) sammen med lidt 

mere erfarne golfspillere (Blå mandag, handicap 0-54)  

Blå mandags turnering varetages af ”Team Blå mandag” (Michael 

Nielsen og Susanne Clausager). De har ført os godt og sjovt 

gennem sæsonen, og introduceret os til forskellige spilformer 

med god variation i almindelig stableford med mulighed for 

handicap regulering og diverse parturneringer med sjove indslag. 

De første med løbende start sidenhen med gunstart. 

Gennemsnitlig med 45 deltagere. Ved løbende start har mange 

spist sammen med den bold, de har gået i. Ved gunstart har det 

været nærmest fuld opbakning til spisning. Ved de sidste 3 

turneringer deltog gennemsnitlig 52 og ved 

afslutningsturneringen var 10 af deltagerne nye golfspillere, der 

har meldt sig ind i klubben efter deres prøvemedlemskab er 

udløbet. Det er skønt at se nye golfspillere sammen med de mere 

faste brugere af blå mandag. Så lever Blå mandag op til sin 

funktion.  

Ved Nygolfer turneringerne sammen med Blå mandag, er der 

blevet scoret højt, så selv med 24 point har man ikke kunne være 

sikker på at være i præmierækken! Det skaber glæde hos 

nygolferen at score godt, men det er også en fornøjelse at gå 

fadder og dele den glæde. Her har der gennemsnitligt været 4 

deltagere, og her er det også et par turneringer med få deltagere, 

der trækker gennemsnittet ned. De fleste turneringer har været 

med 6-8 deltagere.  Fadderbemandingen dækkes af faddere og 

medlemmer af Begynderudvalget. Pernille Norup Nielsen har 

stået for en stor del af planlægningen af fadderbemandingen.  

Vi har, som forholdsvis nye i udvalget, arbejdet på at leve op til 

Begynderudvalgets formål samtidig med at finde os til rette med 

vores opgaver i udvalget. Her kan nævnes at tre fra udvalget har 

deltaget i et kursus i begynderudvalgsarbejde arrangeret af DGU. 
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Hen over vinteren vil vi se nærmere på det materiale og lade os 

inspirere og diskutere nye mulige tiltag til næste års sæson. 

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

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

sekretariatet for at bistå alle mine spørgsmål og en stor tak til 

Nicolaj Knak, Karin Brandt, Pia Fly og Rene Stisen for et tæt og 

godt samarbejde og ikke mindst en stor tak til alle jer nye 

golfspillere, vi har haft glæden af at møde gennem sæsonen. 

Jeg håber, vi i den kommende sæson får mulighed for at udvide 

vores samarbejde med flere udvalg og klubber-i-klubben, så vi 

bedst muligt sikrer at vores nye golfspillere falder godt til i 

Værløse. 

Sanne Bech 

Formand for Begynderudvalget  
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Juniorudvalg 
I Værløse Golfklub arbejder juniorudvalget på at skabe de bedste 

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

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

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

med at de lærer golf spillets facetter. Vi ønsker at være en klub hvor 

ALLE klubmedlemmer udviser interesse for vores juniorer og 

bidrager til, at de har det godt med at være her. For de helt små er 

der ofte tale om leg, hvorimod de ældre juniorer er mere fokuseret 

på sporten samtidig med at de dyrker relationerne. Vi skal i 

klubben kunne tilbyde begge dele.  

 

I mit første år som juniorudvalgsformand har jeg erfaret, at der er 

stor forskel på hvor meget klubberne i Danmark prioriterer 

juniorer. Jeg er glad for at Værløse Golfklub har et stort fokus på at 

tiltrække, udvikle og fastholde juniorer i klubben. Det konsistente 

arbejde gennem flere år i Værløse Golfklub har båret frugt, og det 

bygger vi videre på. Værløse Golfklub skal være en klub, der er 

kendt for at være velfungerende og inkluderende og dermed 

tiltrække endnu flere juniorer. Det går indtil videre rigtig godt, og 

vi arbejder på at blive endnu bedre.  

 

Året blev en del anderledes end vi havde forestillet os grundet 

Covid-19. På trods af flere aflyste aktiviteter er det fortsat 

glædeligt, at vi i klubben oplevede en fremgang i medlemstilgang 

blandt vores juniorer. Vi startede året med 58 juniorer og har nu 

77, hvilket svarer til en stigning på 33%. Det er vi meget stolte af! 

 

Juniorudvalgsarbejdet 

Året 2020 startede med nye planer og ambitioner for 

juniorarbejdet. Da golf ofte er i konkurrence med en anden sport 

for juniorerne, så juniorudvalget et behov for at skabe interessante 

og motiverende aktiviteter, som både kan fastholde og tiltrække 

juniorer til klubben. Samtidig har klubben fået tilført mange 

spillere i alderen 7-10 år, som vi gerne vil gøre endnu mere for 

parallelt med arbejdet for de ældre juniorer. Desværre satte Covid-

19 en stopper for de fleste af vores nye tiltag. Vi skal derfor 

evaluere året og gøre klar til næste sæson.   

 

Selvom det har været et usædvanligt år, har vi gjort hvad vi kunne, 

for at gøre juniorgolf attraktivt og få juniorerne ned i klubben. Vi 

har haft fokus på at inddrage forældre og afholdt blandt andet 
forældremøde i marts måned som opstart på golfsæsonen. Vi 

oplever stor opbakning fra forældre og værdsætter deres hjælp og 

engagement.  

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Erik Krtzon, Formand 

Claus Fræhr 

Mikkelsen 

Claus Nielsen 

Birgitte Geneser 

Frederik Ditlevsen 

Brian Buus 

Thomas Lindhardt, 

Head Pro 
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Juniorudvalget har desuden implementeret en ekstra 

kommunikationsplatform i form af holdsport for at tilsikre 

information om aktiviteter samt mulighed for tilmelding til disse. 

Der er fortsat en del forbedringspunkter til brugen af denne, men 

feedback har generelt været positiv.   

 

Sportslige præstationer 

Qua Covid-19 blev der først åbnet op for turneringer i juni 2020. 

Flere juniorer har trippet for at komme i gang med turneringsgolf, 

og da der blev åbnet op, har vi deltaget i ranglisteturneringer, D-

tour, Elitetour klubmesterskaber samt årgangsmesterskaber.  Vi har 

omkring 15 juniorer, der er turneringsaktive, og hvoraf flere deltog 

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

høstes.  

 

Der har været flere gode præstationer men især to bør fremhæves, 

nemlig Oscar R. Krztons årgangsmesterskab og Joachim Nordlis 

klubmesterskab.  

 

Oscar R. Krzton spillede årgangsmesterskaber på Ishøj Golfklubs 

anlæg d. 8. og 9. august, hvor de bedste juniorer i Danmark mødes 

for at finde den bedste junior i hver årgang. Oscar stillede op i 

årgang 2008 (12 år) og efter to solide runder i 76 slag vandt han med 

4 slag til nummer to. Rigtig flot spillet! 

 

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

han er nu også den bedste herrespiller i klubben. Til 

klubmesterskaberne i slagspil vandt han suverænt efter tre runder i 

henholdsvis 70, 66 og 72 slag – SUBLIM PRÆSTATION!! Joachim er 

derfor både herre- og junior klubmester anno 2020. Til 

klubmesterskaberne i hulspil blev det til en flot 2. plads, hvor han 

måtte se sig slået af Nikolaj Knak. Stort tillykke! Joachim er ligeledes 

tilknyttet landsholdet samt Team Danmark, og deltager i mange 

eliteturneringer i det danske land.  

 
Sommercamp 

Traditionen tro afholdt vi sommercamp i slutningen af juni måned, 

og det blev igen i år en stor succes med 25 børn. Fredag eftermiddag 

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

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

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

årets junior blev annonceret. Der var tæt løb om at blive året junior 

med to runner-up (Jeppe Johansen og Caroline Ditlevsen) men årets 

junior for 1. halvår 2020 blev Viktor Fræhr Mikkelsen. Stort tillykke! 

Samtidig skal der lyde en stor tak til Srixon/ Cleveland for at 

sponsere årets juniorbag! Søndag blev der spillet Ryder Cup børn 
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mod forældre, hvor ungerne fik sat forældrene på plads for 4. år i 

træk. Denne gang indgik vi en aftale med P’s place (Golfcafeén) så 

de stod for alt maden – det gjorde alt koordinering meget 

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

skabe rammer om en succesfuld camp. Samtidig stor tak til Brian 

Duus fra juniorudvalget for at være tovholder på sommercampen 

og yderligere en tak til alle medlemmer af juniorudvalget samt 

proshoppen for støtte op omkring arrangementet.  

 

Træning og trænerteam 

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

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

juniorer. Vi vil også gerne takke dem for deres store fleksibilitet i 

forbindelse med Covid-19 restriktionerne. Straks efter 

myndighederne begyndte at åbne op, gik der få timer før Thomas 

og Nicolaj havde tilrettelagt træningen, således at vi kunne komme 

i gang – det er simpelthen enestående. Kæmpe tak for jeres store 

engagement! 

 

Desuden vil vi gerne takke vores hjælpetræner (Kasper) for at give 

flere af vores unge juniorer banetræning både på shortgame- og 

den store bane. Det fortsætter vi med næste år.  

   

Endelig vil jeg gerne takke juniorudvalget for endnu et godt og 

konstruktivt år samt et konstruktivt samarbejde med klubben, 

bestyrelsen, øvrige udvalg, ProShoppen samt P’s Place.   

 

Erik Krzton 

Formand for Juniorudvalget 
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Regel-, dommer- og handicap-

udvalg 
 

I forhold til 2019 har 2020 været et stille år i udvalget. 

 

Det seneste år har primært budt på regelundervisning af ny 

golfere på banen.  Ud over disse er det er blevet til 5 fælles 

seancer samt private sessioner på forskellige sprog efter behov. Vi 

har også haft en baneseance med Begynderudvalget. 

 

Som de andre år har vi været telefonisk tilgængelige i forbindelse 

med afvikling af klubmesterskaberne. 

 

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

trænere og sekretariatet i forhold til regler, handicap og diverse 

spørgsmål. 

 

Vi er fortsat fire medlemmer i udvalget. Søren Jonassen, Ole de 

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

Per for indsatsen i 2020. 

 

Vi ser frem til 2021 og til det nye handicap system træder i kraft 

den 1. januar.  

 

Karin Brandt 

Formand for Regel-, dommer- og handicap-udvalg  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Karin Brandt, 

Formand og 

Handicap-Komité 

Søren Jonasen 

Ole de Neergaard 

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

voksne medlemmer af klubben – lige fra medlemmer med 

nyvunden National Spilleret til de mere erfarne medlemmer af 

klubben og tilflyttere fra andre klubber. 

Vi arbejder på, at disse medlemmer får et naturligt tilhørsforhold 

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

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

tilfredse, at de forbliver medlemmer i klubben og anbefaler 

klubben til andre. 

Klubbens Turneringsudvalg sørger for en del 18 hullers 

turneringer, og det er motionistudvalgets indtryk, at der 

derudover er grundlag for at arrangere arrangementer med 9 

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

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

der af fysiske eller familiemæssige årsager kun ønsker at spille 9 

huller.  

Motionistudvalget organiserer aktiviteter, der forsøger at leve op 

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

med socialt indhold. I sæsonen 2020 gennemførte vi følgende 

arrangementer. 

Fredags GrillGolf – gentages i 2021 

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

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

starte weekenden på. Vi slutter i cafeen med grillmad og hyggeligt 

samvær med andre medlemmer. 

SøndagsGolf – afvikles ikke i 2021 

En række søndage har vi forsøgt at afvikle en 9-hullers turnering 

for dem, der ikke altid har tiden til at spille på hverdage. Vi må 

konstatere, at der ikke har været tilstrækkelig med interesse for 

dette arrangement, så vi afvikler ikke disse arrangementer i 

sæsonen 2021. 

Fællestræning – sørg for at bruge dette tilbud fra klubben! 

Fællestræning er et udspil fra klubben, trænerne og 

Motionistudvalget. Det har haft lidt svingende deltagelse i 2020, 

som måske kan skyldes Covid-19 og ”skrappere” regler for 

tilmelding i GolfBox. Vi evaluerer deltagelsen efter denne sæson 

med henblik på at finde ud af, om fællestræningen skal ændres, 

eller tilbuddet skal indskrænkes. 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Anette Lindhard 

Steffen Klint 

Rolf Linnebjerg 

Robert Grandahl 

Aksel Hansborg Olsen 

Michael Hauskou 

Tina Darger 
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9-hullers par-turnering - mangler lidt udbredelse 

For andet år gennemførte vi en 9-hullers turnering for par. I 

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

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

afsluttede igen i år med en afslutningsturnering og frokost i 

cafeen. 

Vi får positive tilbagemeldinger fra deltagerne i turneringen, så vi 

arbejder på at udbrede kendskabet og interessen til mange flere i 

klubben. 

Indendørs simulator-golf - også i vinteren 2020/2021 

En gang om måneden i vintermånederne har vi haft booket 3 

timer til en omgang golf. Uanset om det regnede eller blæste 

udenfor, så gennemførtes hyggelige indendørs golfrunder for 

medlemmer fra Værløse Golfklub. Det foregik i Grøndal 

MultiCenter, og mange klubmedlemmer deltog. Det er en god 

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

se andre klubmedlemmer. 

I vintersæsonen 2020/2021 har vi reserveret søndage fra kl. 14-

17 på følgende datoer: 8/11, 22/11, 10/1, 24/1, 7/2, 7/3. Tilmeld dig i 

GolfBox. 

Golf Højskole – en succes, der gentages i 2021 

I år gennemførte vi en ny aktivitet i form af tre dages Golf 

Højskole i Værløse Golfklub. Højskolen indeholdt træning om 

formiddagen med klubbens trænere, spil på banen om 

eftermiddagen samt underholdning undervejs. Alle tre dage 

sørgede vores café for morgenmad, frokost og middag. Der var 

stor tilslutning med knapt 30 deltagere i 2020, så vi gennemfører 

derfor dette nye tiltag igen i 2021, hvor vi forbedrer 

arrangementet med et par tilretninger. 

Flere medlemmer i udvalget i 2020 

Udvalget har i år oplevet en stigende interesse for vores arbejde, 

og det har resulteret i to nye medlemmer til udvalget: Tina 

Darger og Aksel Hansborg Olsen. 

Vi modtager meget gerne dine input til nye aktiviteter eller dine 

erfaringer med vores gennemførte aktiviteter. 

Pva. Motionistudvalget 

Anette Lindhard og Michael Hauskou 
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Sports- og Eliteudvalg 
 

Sæson 2020 blev for eliteafdelingen noget anderledes end 

tidligere år, hvor vi, som så mange andre, har været hårdt ramt af 

Covid-19. 

Det har bl.a. betydet, at vi må ændre opstart af sæsonen med 

individuel træning af 10 min. interval, hvilket ikke var optimalt 

for alle parter. Den planlagte træningslejr i april til Tyskland blev 

aflyst. 

Covid-19 betød også at Danmarksturneringens afvikling i 2020 

blev ændret fra, at man normalt spiller matcher både ude og 

hjemme i puljerne til at alle puljekampene blev afviklet på neutral 

bane hvilket ikke var nogen fordel for Værløses bedste hold -

Dame og Herre 1 sluttede sidst i deres puljer, og rykker ned. 

Sportsligt: 

Vi fik til gengæld 3 oprykninger hos Senior 1, Veteran holdet 

samt Herre 2. Stort tillykke til disse hold.  

Senior 2 vandt deres pulje og kom i oprykningsspil men rykkede 

ikke op. 

Værløses bedste individuelle golfspillere har i år repræsenteret 

klubben på smukkeste vis.  

Anne Kaae vandt 2 afdelinger på DGU’s veterantour  

Anne Kaae blev nr. 3 til DM 

Til DGU’s finale stævne vandt Anne Kaae afslutningsturneringen 

og sikrede sig 1. pladsen på Order of Merit for veterandamer 

2020.  

KÆMPE TILLYKKE til Anne – super flot spillet 

Værløse fik hentet mere guld med hjem i 2020, da Oscar Krzton 

vandt årgangsmesterskaberne for U12 (uofficielle DM).  

Mega flot Oscar      – godt gået. Vi glæder os til at følge Oscar 

fremover. 

 

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Johnny Hansen, 

Formand 

Vinni Vendelev 

Eriksen 

Morten Engedal 

Thomas Lindhard 

Hansen, Headpro 

Nicolaj Knak, 

Protræner 
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Kristian Krautwald har valgt at trække sig fra Sport- og 

Eliteudvalget. Stor tak til Kristian for en dedikeret indsats over de 

sidste 3 år i udvalget.  

Morten Engedal har valgt at indtræde som spiller repræsentant i 

eliteudvalget. Vi glæder os til at byde Morten velkommen på 

næste udvalgsmøde.  

Så til trods for et underligt år med Covid-19 og mange ændringer 

så har det sportsligt været et flot år.  

Stor tak til starter holdet for en sædvanlig flot frivillig indsats til 

DM-turneringerne.  

Med sportslig  

Johnny Hansen 

Formand for Sports-og Eliteudvalget  
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Turneringsudvalg 
TU havde i år planlagt 6 turneringer, 2 sommerferieturneringer, 

en weekendturnering (del af VGK sommersjov) klubmesterskaber 

samt en løbende hulspils turnering og en løbende parturnering.    

Som for alle andre har turneringsudvalgets arbejde i 2020 været 

påvirket af Corona. Vi måtte udskyde vores åbningsturnering og 

en turnering er aflyst. Der har kun været afholdt en gunstart med 

fællesspisning. Alle andre turneringer er afviklet med løbende 

start. Det er lykkedes i godt samarbejde med P´s Place at sørge for 

god forplejning til spillerne alligevel. Tilslutningen til årets 

turneringer har været bedre til trods for Corona eller måske 

derfor. Ca. 250 medlemmer har deltaget i en eller flere 

turneringer. Der har også været pæn tilslutning af spillere fra 

andre klubber i de turneringer, hvor der kunne inviteres gæster 

med.  

Den 17. maj afholdt vi endelig åbningsturnering med løbende 

start med 88 deltagere i blæsevejr. P´s Place leverede Take Away, 

og fik dermed gjort lidt reklame for sig selv inden åbningen af 

cafeen 18. maj 2020.  

Pinseturneringen 1. juni inklusive morgenkaffe - i år i form af 

Take Away - var igen 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. Igen i år en god 

oplevelse med i alt 104 deltagere.  Det er den turnering, der har 

størst tilslutning.  

I uge 26 – VGK sommersjov – afholdt Turneringsudvalget en 

parturnering over to dage. Lørdag spillede vi Fourball og søndag 

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

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

forskellig events undervejs – køb et drive af Joachim Nordli og 

prøv en ny driver v. proshoppen. De deltagende par roste 

konceptet og havde haft en god weekend. Vi kunne godt tænke 

os, at flere havde deltaget, og vi vil prøve igen i 2021.  

To sommerferieturneringer blev afholdt i juli, hvor det var muligt 

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

skiftet navn fra Drop In til sommerferieturneringer i 2020.  

Medlemmer i 

udvalget: 

 

Sonja Horsted - 

Formand 

Torben Fog - Kasserer 

Simone Frandsen 

Lise Jonasen 

Gitte Klint Axelsen 

Christine Hansen  

Hasse Bonde 

Rasmussen  

Søren Krogh 
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Klub- og rækkemesterskaberne i slagspil blev afviklet i 

weekenden den 30. -31. august. I alt 70 spillere deltog denne 

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

Klubmesterskaber i hulspil blev afviklet i weekenden 19-20. 

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

Greenkeeperens hævn blev afholdt 6. september med 80 deltagere 

(maks antal). Endnu en gang havde greenkeeperne fundet på 

mange sjove udfordringer for spillerne.  

Afslutningsturneringen er afholdt den 4. oktober med 80 

deltagere og mad efter 9 huller, samt kage og kaffe ved hul 16.   

Vi gentog den løbende parturnering og løbende hulspils 

turnering i 2020. Det er to turneringer, der er blevet populære og 

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

turneringer sammen med klubmesterskaber i hulspil, og der er en 

intens stemning denne weekend. Denne finaleweekend vil vi 

gerne gøre til en tradition i turneringsudvalget.  

Race to Værløse har været gennemført igen i 2020, og alle har 

kunnet følge med i Golfbox. Der var præmier til de tre bedste 

sponsoreret af Lindhardt golf. I alt 196 spillere har fået tildelt 

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

Vi har i 2020 været privilegeret med sponsorer. Tak til Danbørs 

(Niels Jørgen Adamsen) for et flot sponsorat, der har været 

fordelt henover flere turneringer, OK metal (Ove Larsen), Pondus 

Vin (Christian Kjeldbjerg) for sponsorat af den løbende 

parturnering og Proshoppen v/ Thomas Lindhardt med rabatter 

hen over sæsonen, samt sponsorat af Race to Værløse.    

Regel – og dommerudvalget, Ole de Neergaard og Karin Brandt 

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

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

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

proshoppen og cafeen for godt samarbejde og Greenkeeperstaben 

og til sponsorer.  

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

forbedringer og nye tiltag. Vi startede allerede i oktober med at 

planlægge 2021, hvor vi vil fortsætte med at lave klubturneringer, 

der er en god oplevelse for alle deltagere. 
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Klubmestre 2020 

Slagspil Hulspil 

Stine Grønfeldt Stenspil  

Joachim Nordli 

Tina Hauberg Jensen  

Nicolaj Knak   

 

Rækkemestre (Slagspil) 

Junior Joachim Nordli 

Midage herrer Christian Noes Nielsen 

Senior herrer Bo Maribo Schou 

Veteran herrer Steffen Wad Jørgensen 

Superveteran herrer Torben Nielsen 

Senior damer Helle Zobbe Mortensen 

Veteran damer Anne Kaae 

 

På turneringsudvalgets vegne   

Sonja Horsted 
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Dameklubben 
Dameklubben starter hvert år med at afholde Infomøde. I år 

skulle mødet finde sted den 1. april, men på grund af Corona-

restriktionerne måtte vi desværre aflyse det. Ligeledes måtte vi 

aflyse Åbningsturneringen samt de løbende turneringer i april 

måned. 

 

Vores venskabsturnering mod Gilleleje den 6. maj skulle være 

spillet i Værløse. Den blev også aflyst, så vi må vente til 2021 med 

at få besøg af Gilleleje. 

 

Den sidste turnering vi måtte aflyse, var Venindeturneringen den 

27. maj. 

Vi spillede løbende turnering over 18 huller, første gang den 6. 

maj, og har i alt spillet både Pointturnering og Eclectic turnering 

over 15. onsdage. 

I september/oktober spillede vi enkeltdagsturneringer over 9 

huller fra tee 49/58 samt en Snoreturnering. 

I sæson 2020 har Dameklubben haft 124 medlemmer. 

Vi har afholdt 3 spiseturneringer, og deltagerantallet har været på 

max. 50. 

Den 17. juni spillede vi Hekseturnering og i år fik vi 2 ’Årets 

Hekse’: Kirsten Sørensen og Karin Retvig.  

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

14. juli. Alle synes det var en god tur, så mon ikke der bliver en 

tur igen i 2021. 

 

Dameklubben besluttede sidste år at genoptage en gammel 

tradition: Udfordringsturnering mod Herreklubben. Den 

tradition tog Herreklubben op i år, så den 5. september forsøgte 

Dameklubben at vinde ’Den gyldne Pokal’ tilbage efter den havde 

været i Herreklubbens eje siden sidste år – uden held. 

 

Det blev dog alligevel en rigtig hyggelig dag/aften, men nu må 

Dameklubben tage sig sammen til næste år. 

Dameklubbens 

bestyrelse: 

 

Anni Saabye, Formand 

Jette Hansen, Kasserer 

Birgit Jørgensen 

Lena Dahl 

Yuying Chen 
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Årets weekendtur gik til Sverige, hvor vi spillede St:Arild om 

lørdagen og Mølle om søndagen. I år var vi 20 piger på turen, og 

den samlede weekendvinder blev Yvonne Møller Hansen. 

En stor tak til vores sponsorer: 

MENY v/Søren Engberg, LQ Consult ApS, Bryggeriet Skovlyst, 

Stender i Værløse og P’s Place. 

Tak for 2020 og på gensyn i 2021. 

På Dameklubbens vegne, 

Anni Saabye, formand 
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Herreklubben 
ÅRETS GANG 2020 

Nedenfor er årets aktiviteter oplistet. 

Årsmøde 

Den første aktivitet i 2020 var årsmødet, der blev afholdt den 11. 

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

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

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

og bestyrelse godkendt, og planerne for sæsonen afsløret. Vi 

sagde tak for denne gang til Morten Viholt. 

 

Om klubben 

Der har i 2020 været 185 medlemmer af Herreklubben. Af dem 

har ca 150 deltaget i større eller mindre grad i Herreklubbens 

aktiviteter. 

 

Herreklubtouren 

Som konsekvens af SARS-CoV-2 hærgen, fik touren en noget 

hakkende start. Herreklub-touren 2020 startede først den 5. maj, 

så det føltes som lidt af en befrielse at komme i gang. Turneringen 

har været opdelt i fire rækker, hvor der spilles stableford. I løbet 

af de 23 uger vi nåede af afvikle, har Herreklubbens medlemmer 

spillet over 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 24. oktober, så 

vinderne afsløres ikke her. 

 

Eclectic cup 

Sideløbende med Herreklubtouren afvikledes Ecletic cup - en 

sidekonkurrence hvor man hen over 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 

Søren Jonasen  

Henrik Sørensen  

Steen Lindhardt  

Urs Kent 

Henrik Frengler 
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Månedsmatcher 

Månedsmatcherne blev hårdt ramt af Corona-nedlukningerne. 

Det betød blandt andet at vi først havde åbningsmatch den 11. 

august  

 

• Åbningsmatch 11. august – Sponsor: Thomas Lindhardt  

• Månedsmatch 15. september – Sponsor: Bichel Vine 

• Afslutningsmatch 24. oktober – Sponsor: Hvor man på 

tinge Egil Hulgaard 

 

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 

I anledning af 100 året for flytningen af grænsen fra Kongeåen til 

Flensborg Fjord, gik sommerturen i 2020 til Sønderjylland. Ikke 

nogen dårlig ide, da grænserne var temmelig lukkede – og 

heldigt, at grænsen nu ligger syd for Kongeåen, da vi spillede 

Royal Oak. Overnatning og bespisning var på Gram Slot. Det var 

på alle måder en anderledes Sommertur idet hverken Karsten 

Meier eller Finn Holm Nielsen havde arrangeret. I stedet var det 

Ole de Neergaard og Steen Lindhard, der med utrættelig iver 

havde lagt al deres energi i arrangementet. En stor tak for deres 

indsats. Vi håber meget på, at 2021 kan blive afviklet optimalt, da 

det er Herreklubbens 25-års jubilæum. Derfor et opråb til alle om 

maksimal håndhygiejne og et minimalt antal bjørnekrammere, og 

fløjtning på Østrigske diskoteker. 

 

Venskabsmatchen mod Møllemændene 

Matchen mod Møllemændene blev af coronare årsager desværre 

aflyst. 

 

Damerne vs. Herrerne 5. september 

Dameklubben tog sidste år initiativ til at genoplive en gammel 

udfordringsmatch, hvor damerne mødte herrerne. I år 

arrangerede Herreklubben matchen lørdag den 5. september med 

nogenlunde ligelig kønsfordeling, hvorfor matchen blev afviklet 

som Four-ball hulspil. En matchform, der kan anbefales. I vanlig 

uhøflig stil tog Herreklubben en sejr, og dermed kan pokalen 

tilbringe endnu et år i herrernes omklædningsrum.  

 

Herreklubbens hjemmeside 

Adressen er ” www.herreklub.dk”, hvor der kan hentes mange 

vigtige oplysninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.herreklub.dk/
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Jeg vil benytte lejligheden til at udtrykke min taknemmelighed 

over for bestyrelsesmedlemmerne: 

 

• Urs Kent – Sponsorkontakt og vinsmager 

• Ole de Neergaard - Kasserer  

• Henrik Sørensen, Månedsmatchleder 

• Søren Jonasen –Tourleder og diskvalifikator 

• Steen Lindhart – Matchleder 

• Henrik Frengler - Lærling 

 

Endnu engang en stor tak til Morten Viholt for hans deltagelse i 

bestyrelsens arbejde og tak til Henrik Frengler for at stille sig til 

rådighed. Vi vil også benytte lejligheden til at sige tak til Mad-Pia 

og hendes folk for en rigtig god forplejning; og ikke mindst til 

sekretariats-Pia og René for hjælp med diverse praktikaliteter 

gennem året.  

 

Tak for 2020 og på gensyn i 2021 

 

På Herreklubbens vegne, 

 

Jan Martinussen, formand 
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Morgenfruerne 
Vi har i alt 56 medlemmer på plus halvtreds. 

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

vores målsætning om varierende spilleformer og socialt samvær 

på grund af inddragne tider i juli samt coronaen. 

Vi har haft 13 almindelige turneringer med usædvanligt stort 

fremmøde. 

Forårsturen til Kalundborg måtte aflyses, men blev erstattet af en 

efterårstur til samme klub 7.og 8. september. 

D. 18.juni og 14 september havde vi samspil med Turferne. Som 

sædvanligt hyggelige arrangementer. 

Vi havde også spil på fremmed bane. Det fandt sted 3. august, 

hvor vi kunne nyde samspil og dejligt vejr. 

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

sociale element 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 

Birgit Søndergård 

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

 I 2020 har vi været 91 medlemmer. Vi mødes hver torsdag 

morgen og udskriver vores scorekort, som blandes i en 

lodtrækning, hvorefter vi spiller dagens turnering. Vi spiser 

sammen (uden at være sammenspiste), da alle kommer ind 

nogenlunde samtidig efter gun-start. 

Årets gang 

2020 sæsonen kom lidt tøvende i gang. 

Generalforsamlingen/Årsmødet, der normalt er sæsonens første 

aktivitet, måtte vi udsætte på ubestemt tid, og 

Åbningsturneringen og de 4 første spilledage kunne vi heller ikke 

gennemføre pga. forsamlingsforbuddet på 10 personer. 

Da forsamlingsforbuddet blev hævet til 50 personer, kunne vi 

starte årets turneringer. Dog ikke som sædvanligt med 

udskrivning og blanding af scorekort, da anbefalingerne var, at 

man ikke burde håndtere scorekort manuelt. Vi har derfor 

gennem de meste af sæsonen lavet elektronisk lodtrækning på 

forhånd blandt de tilmeldte til dagens turnering. 

På trods af de uvante betingelser har vi alligevel kunnet 

gennemføre vores Sommertur, i 2020 til Lydinge Golf Resort ved 

Helsingborg, og spil på fremmede baner, Nivå og Rønnede, 

ligesom årets fælles turneringer med Morgenfruerne 

gennemførtes med vanlig succes. 

De 3 faste løbende turneringer og Eclectic turneringen blev også 

gennemført, så det der startede lidt hektisk og uvant, blev 

alligevel en rigtig god sæson, og vi fik også udleveret alle vores 

fantastisk mange dejlige vinpræmier takket være vores sponsor 

PONDUS vin v/Christian Kjeldbjerg, som vi er meget glade for 

at samarbejde med. 

På Turfernes vegne, 

Steen-Erik Hansen 

Formand for Turferne  

Turfernes bestyrelse: 

 

Steen-Erik Hansen, 

Formand 

Bent Elley, 

Næstformand 

Leif Hagen Jensen, 

Kasserer 

Erik Boje, Sekretær 
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Hole in one 2020 
 

Dato Hul Spiller  

 

25. maj 

 

15 

 

Claus Hansen 

 
 

2. juni 

 

15 

 

Ole Vestergaard 

 
 

18. juni 

 

4 

 

Kenneth Jensen 

 
 

22. juni 

 

15 

 

Jinping Zhang 

 
 

22. august 

 

4 

 

Ann-Kirstin Nielsen 

 
 

3. september 

 

12 

 

Ole Brink-Olsen 

 

 

 

 

10. september 

 

15 

 

Peter Hemme 

 
 

22. september 

 

9 

 

Bo Maribo Schou 

 
 

27. september 

 

9 

 

Liuming Qin 

 
 

18. oktober 

 

9 

 

Michael Rehn 

 
 


