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Seniorklubben beretning 2022 

Det er dejligt at kunne se tilbage på en sæson uden aflysninger, nedlukninger og corona restriktioner. Vores 

Matchkalender/aktivitetskalender lyder på 49 torsdage med seniorgolf, og når vi tænker tilbage husker jeg 

at vejret har været rimeligt om torsdagen. 

Vi ændrede handicapreglerne på sidste års Generalforsamling til min. 50, og det har ikke givet gener af 

nogen art. Spillet glider for det meste og vi kan nå rundt på omkring 4 timer. Reglerne om, altid at tage en 

provisorisk bold med fra tee-stedet hvis man er usikker på, om man kan finde bolden og kun lede i 3 

minutter skulle helst give et tilpas flow i spillet. Vi har enkelte gange oplevet propper, og vi kan kun 

henstille til, at vi hjælper hinanden med at komme fremad. I seniorklubben skal der være plads til alle, også 

selvom man spiller knap så hurtigt. 

 

Vi har afprøvet forskellige nye matchformer, herunder Smørblomst, Ny Irich Rumble, Irsk Twosome, og så 

var der lige en Scramble der ikke lykkedes at få sat i Golfbox. Vi har byttet teesteder lidt flere gange og det 

er vores indtryk, at mange synes om disse forskellige matcher. 

Vi har ændret vores præmier til også at være gavekort til Pokalmatcherne og ”klappepræmierne” er her i 

efteråret ændret til kartofler og øl. Også det er faldet i god jord. 

Et nyt tiltag er vores Birdie – bolde – der er scoret mange birdies, så mange, at vi har måttet bestille en ny 

sending. Men der bliver vist taget godt imod dem. 

 

Himmelbjerg Golfklub var på besøg i april, vi var 117 spillere samlet til en rigtig hyggelig dag. Næste års 

match er allerede planlagt. 

 

Vi besøgte Silkeborg i juni. Det gik lidt trægt med tilmeldingen, men vi kom godt 50 afsted og spillede 

egentlig ikke så godt. Det var derfor med undren, at vi fik pokalen med hjem. Mogens Jespersen fra 

Silkeborg havde lavet et meget kompliceret udregningssystem, som hans hjælpere ikke kunne finde ud af. 

Og der gik da heller ikke mange dage, før han kontaktede os igen – der var lavet en fejl – Silkeborg havde 

vundet Pokalen og hentede den efter nogle uger. Vi satser nu på, at det skal være en første og eneste gang 

de har den stående. 

Vi har fået en henvendelse fra Seniorerne i Struer, der gerne ville bytte en torsdag med os, en henvendelse 

vi vil arbejde videre med. 

1dags tur til Harrevig i flot solskin med 52 seniorer. En skøn og udfordrende og varieret bane med en dejlig 

udsigt.  Kan kun anbefales. 

2-dagsturen gik i år til Thisted, Hotel Limfjorden, hvor 26 seniorer spillede henholdsvis Nordvestjysk og Syd 

Thy, en vellykket tur med højt humør og godt golfspil. Jeg har hørt ret så forskellige meninger om 

Nordvestjysk golfbane, alt lige fra sidste gang den skal spilles, til smuk bane lige midt i nationalparken. 
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MobilePay har vi nu fuldstændig styr på. Elektronisk indtastning af holdscoren som vi gav mulighed for i 

løbet af sæsonen, kan kun siges at være en succes, der er flere matcher, hvor henved halvdelen af scores er 

tastet ind. Det letter bestemt indtastningen og ventetiden på præmieuddelingen bliver mindre (for dem der 

har travlt med at komme hjem) 

Vi er nu 166 medlemmer en fremgang på 16 medlemmer, det er rigtig dejligt, og vi har plads til flere. Vi har 

de sidste 2 sæsoner haft Åbent Hus, hvilket har betydet lidt, men tag bare bekendte med, gerne på et par 

prøvematcher.  

Aksel Høeg har igen i år holdt statistik med hvor mange seniorer der gennemsnitlig deltager. Og det viser en 

lille stigning Vintergolf har der gennemsnitlig været 35 (mod sidste års 34) spillere hver gang. 

Sommersæsonen der er fra april til december har der været 64 i gennemsnit (mod sidste års 63) 

Økonomien 

Økonomien hænger sammen, endda med et mindre overskud, som I vil kunne se ved kassererens 

gennemgang. Vores udfordring bliver fremover at ændre noget på Pokalmatcherne der giver et stort 

underskud. Bespisningen er blevet noget dyrere hen over sæsonen og vi har ikke sat prisen op. (I den 

kommen den sæson skal vi enten ændre på matchfee eller på mængden af mad, måske endda begge dele) 

 

Tak 

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

Tove Lorenzen og Preben Larsen for at sætte de ugentlige matcher op og sørge for scorekort. 

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

Også tak til Evy der er trådt til i løbet af sæsonen. 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 Tange Sø på en 

dejlig dag hvor maden kunne indtages udendørs. 

 

Resultatet af vores pokalmatcher er:  

Herrer: 

Nr. 1                   Jens Jørgen Maagaard  119 Point 

Nr. 2                   Bjarne Jakobsen 115 Point 

Nr. 3                   Tonni Bjerrum 113 Point 

 

Damer: 

Nr. 1                 Anne Mette Olesen 122 Point 

Nr. 2                 Bodil Bendixen 115 Point 

Nr. 3                 Jonna Hussak  115 Point 


