
Årets beretning i Haderslev seniorgolfklub  

2017 

Vi kan i seniorklubben se til bage på en god golfsæson, vi har langt de 

fleste gange haft et fint golfvejr, kun en gang har vi måtte aflyse på grund 

af regn, der var så kraftig at banen blev lukket i flere dage. 

Vi er i klubben 141 medlemmer det er en nedgang på 3, så det er næsten 

uændret.  

Alderen i klubben går fra 61-85år. Der er 8 der i dag er over 80 og inden 

året er omme er der 10.- ca 80 er i 70erne og ca 50 i 60erne. Så der er en 

fin spredning i alderen, så alderen er ingen hindring i at spille golf. 

Vi startede året som sædvanlig med et foredrag og i år var der Henrik 

Hviid der fortalte om sine cykelture til bl.a. Iran, et vældig interessant 

foredrag. Der var ca. 60 deltagere. Forslag til næste år modtages gerne. 

Vi har spillet 13 matcher hvoraf de 7 har været med gratis spisning. 

Deltagerantallet har været lidt svingende, fra 40- 86, de fleste gange har 

vi været over de 80. vi har i år som noget nyt uddelt præmier hver eneste 

gang og Kim har grillet pølser. Det er noget vi vil fortsætte med, da det 

giver lidt mere hygge efter spillet, hvilket jo er en væsentlig del af 

klubbens formål. 

Vi har igen i år haft forskellige sponsorer til vore matcher og det er vi 

meget glade for. 

 

 

 



Sponsorer og deltager antal har været: 

12/4 div. 42 deltagere -   16/4 Holmberg og Stine 80 deltagere  -    10/5 

seniorkl.. (monobuggy) 76 deltagere -    24/5 Mark 85 deltagere -     7/6 

Bank Nordik 75 deltagere -    23/6 Fuglsang 79 deltagere -    5/7 

medlemmer 79  deltagere -    19/7 Nyt Syn 80 deltagere -    2/8 OK 86 

deltagere -    16/8 Sundt vand 75 deltagere -  30/8 Inspiration 83 

deltagere  -     13/9 seniorkl. 40 deltagere (regnvejr -ingen gennemførte)      

27/9 seniorkl. 85 deltagere 

Vi har også spillet 4 venskabs matcher 2 ude og 2 hjemme: 14/6 mod 

Gyttegård her 44 fra Haderslev og 36 fra Gyttegård-24/7 mod Toftlund 

også her 46 fra Haderslev 13 fra Toftlund-10/8 mod An der Schlei hos 

dem 13 fra Haderslev og 35 fra An der Schlei, sidst mod Sønderborg 26 fra 

Haderslev og ca. 50 fra Sønderborg. Et svingende antal deltager, men alle 

matcher har været hyggelige, og vi har kun modtaget glæde og 

tilfredshed fra deltagerne. Vi har vundet de 3 af dem så det kan vi være 

stolte over. ( de ti bedste fra hver klub) 

Vi har lavet 2 todages ture. 

Den første gik igen i år til Gut Appeldor der deltog 47 og vejret var perfekt 

og humøret i top. Den anden var til Fyn, hvor vi boede på Vissenbjerg 

Storkro. Her deltog 46 vejret var skønt den første dag, da vi spillede på 

H.C. Andersen banen i Bogense. Knap så heldig var vi på dag 2 hvor vi 

spillede på Vestfyns bane. Her væltede regnen ned og de fleste gik ind, 

kun 10 gennemførte, vi fik alle en gratis green fee billet som 

kompensation. Men humøret fejlede heller ikke noget på denne tur og vi 

vil fortsat fremover arrangere sådanne ture. Vi arrangerer en forårs tur til 

Timmendorf strand i Tyskland, datoerne er 29/5-31/5 pris 1635 og 

efterårsturen er planlagt til at gå til Amerika (hotel) i Hobro datoerne er 

her 04 sept-06 sept., pris ikke fastsat 



Vi har i årets løb været meget tilfreds med vores bane. Den har været fin 

og velplejet og der skal lyde en stor tak til greenkeeperne for det store 

arbejde de gør for at vi kan få en god bane at spille på. Også en tak til 

medlemmerne, for at i passer så godt på banen, med at rette 

nedslagsmærker op mm. Vi siger også tak til Haderslev golfklub, for den 

hjælp og imødekommenhed vi altid møder på kontoret. 

Vi har i bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder for at planlægge og følge 

op på vores program. På det sidste diskuterede vi, om vi kunne fordele 

præmierne på en anden måde. Vi har ikke fundet de vise sten, men vil 

gerne diskutere det med jer her på generalforsamlingen. 

Vi siger tak til alle sponsorer for jeres bidrag til præmier, 

Også tak til Jørgen Munk fra Herning for 2X ophold for 2 personer i polen 

Og tak til Per-Ole Larsson fra Gilleleje, for at sponsorere en Tilley hat til 

vores tur på Fyn 

Tak til alle medlemmer for jeres altid gode humør og jeres bidrag til at 

klubben er et godt sted at være i. 

Tak til Inge for at spille til sangene. 

Tak til bestyrelse for godt og veludført arbejde.  

På bestyrelsens vegne 

Erik J. Schmidt 


