
 

Seniorudvalgets beretning 2021 

Så blev det 2021 og vi må samles og kan afholde generalforsamling. 2020 var præget af nedlukning 

og det fortsatte i de første 4 måneder af 2021. Vi måtte aflyse alle matcher frem til marts måned. 

Vi planlagde herefter matcher med løbende start og max antal deltagere for at overholde 

forsamlingsforbuddet. Jeg har godt nok efterfølgende hørt fra andre klubber at de havde andre 

mere kreative bud på at afvikle deres matcher, men vi har hele året været i tæt dialog med 

klubbens bestyrelse og forretningsfører om hvordan sundhedsstyrelsens regler skulle fortolkes. 

Tidligere har vi åbnet sæsonen med morgenkaffe, heller ikke det var muligt i år. Det forsøgte vi at 

råde bod på ved at afholde Åbent Hus den 5. august. Vi havde sendt invitationer ud til alle 

potentielle medlemmer i Trehøje. Det var måske ikke det helt rigtige tidspunkt, men det gav 

alligevel et par nye medlemmer. Vi er pt 149 medlemmer i seniorafdelingen. 

Vi kunne begynde med gunstart igen i maj, og hvor var det dejligt at kunne samles igen til en snak 

om matchen og uddeling af præmier til klapsalver. Og det var der mange der syntes – vi kan kun 

være overvældet over, at så mange gennem den sidste del af sæsonen har bakket op om vores 

matcher. 

Aksel Høg har også i denne sæson ført statistik over hvor mange der deltager i vores matcher. Vi 

havde 8 aflysninger vintersæsonen, hvor så 34 (25 året før) deltog i gennemsnit pr gang. I 

sommersæsonen frem til i dag er det 63 i gennemsnit (57 sidste år) 

I juni var der planlagt en-dagstur til Holmsland, her var 20 seniorer med. 

Vi er venskabsklub med Himmelbjerget. Det kneb længe med tilmeldingerne til besøget i år og vi 

havde bestemt at der minimum skulle være 20 der var interesseret i at deltage. Ellers bør vi 

overveje en anden venskabsklub. Det blev til 23 seniorer og vi næste år se hvor mange der 

kommer på besøg her hos os. Resultatet blev vist ikke til sejer. 

To-dags turen gik i år til Hotel Amerika, hvor 27 seniorer spillede henholdsvis Mariager og Hobro. 

Vi var meget heldige med vejret, maden og den dyre vin.  

Silkeborg kom på besøg her hos os i september, der var fuldt hus 120 spillere, vejret var perfekt og 

banen stod virkelig flot. Matchproportionerne var bestemt af os, vi havde valgt at de 10 bedste 

score fra hver klub skulle tælle. Vi vandt igen, igen. Med 383 point mod Silkeborgs 369.  

 

Vi har lært at bruge MobilPay til stor lettelse for kassereren. Det næste bliver måske elektronisk 

indtastning af egne score, det gøres der lige nu forsøg med i turneringsudvalget. Også pigeklubben 

er i gang. Vi holder os løbende orienteret om deres erfaringer. 



 

Efter forslag fra medlemmer har vi flere gange spillet fra forskellige teesteder, det ser ud til at 

være godkendt. Vi er gået i tænkeboks med andre spilleformer så fremover udover stabelford 

varierer med andre noget oftere. 

Økonomien 

Ser fornuftig ud, kasseren fremlægger regnskabet efterfølgende 

Tak 

Bestyrelsen har en række hjælpere, for uden dem kan vi ikke gennemføre ugentlige matcher. Tage 

Hussak valgte sidste år at takke af med opsætningen at matcherne. Vi var bare så heldige at Tove 

Lorenzen sagde ja til at blive oplært at Preben Larsen til denne kunst. Det er en fantastisk hjælp for 

os.  

Også en tak til Vagn, Kamma, Ketty, Ellen, Kirsten og Georg for deres tastning af scorer efter 

matcherne. Det betyder at vi hurtigt får resultaterne og reguleringerne er på plads. 

Som tak inviteres hjælperne med påhæng af bestyrelse på en matchtur. Denne tur gik i år til 

Harrevig på en dejlig lidt blæsende dag der dog sluttede med solskin og udsigt over fjorden 

 

Resultatet af vores pokalmatcher er:  

 

Herrer:         Ejler Svenstrup 112point,  

Gert Larsen 111 point, 

Marius Nielsen 108 point 

Damer:           Jonna Hussak 112, 

 Ellen Kragelund 111 point 

 Sonja Hestbæk 111 point 


