
Seniorgolfklubbens beretning 2018  

nummer 40 i rækken 

Seniorgolfklubben har haft en ualmindelig god sæson, hvor vejret var ekstremt godt, endda så 

godt at golfbanen en overgang var helt afsvedet på grund af tørke. Heldigvis er banen kommet sig 

igen så den står meget flot. 

Vi har i år været 135 medlemmer, en nedgang på 6,  

Der er kommet 8 nye medlemmer til, endnu engang hjertelig velkomme til jer, vi håber i har nydt 

at være med.. 

Vi startede året som vi plejer med et foredrag. Foredraget hed ”Livsglæde i med- og 

modgang af hospitals klovn Trine Alvilda Jensen. Ca 55 deltog. 

Forud for vores turneringer fik vi at vide af golfklubben, ikke som vi plejer, kunne få ekstra 

spilledag til vore venskabsmatcher og at vi ikke måtte starte på alle huller på vore egne 

turneringer, for at der kunne frigives flere tider til andre spillere. 

Det med at undgå at starte på hullerne 2-5, har de fleste dage været uden de store udfordringer, 

alt efter hvor mange vi har været. 

Mere kede er vi af at vi ikke kunne få ekstra spilledag til vore venskabsmatcher. Det har bevirket at 

Sønderborg golfklub ikke ville komme, da en stor del af deres medlemmer ikke kunne om 

onsdagen, og venskabsmatchen mod An der Schlei fik  ikke den store tilslutning af hverken An der 

Schlei eller vore egne spillere. 

Vi har anmodet golfklubben, om at vi til næste år igen kan få ekstra spilledag til vore 

venskabsmatcher, og i går fik vi svar på det. Vi får igen lov til at få 2 ekstra spilledage i 2019, det 

siger vi mange tak for, håber meget at det kan fortsætte sådan fremover. Vi har også fået lovning 

på at der bliver ensartede regler for club no. 1 fremover. 

 Vores turneringer startede 

 d. 11/4 hvor vi prøvede at spille Norsk stableford, her havde vi forskellige sponsorer, her deltog 

64  

-d. 25/4 var Mark sponsor og her deltog75- 

 d.9/5 mødte 77 op og her var det Nyt syn som sponsor. -  

23/5 hvor Holmberg og Stine var sponsor og lavede modeshow- 90 deltog i det. -  

d. 6/6 var Fuglsang sponsor og her deltog 73.-  

d. 20/6 deltog 92 med Bank Nordik som sponsor. -  

d.4/7 OK sponsor 74 deltagere. -  

d.18/7 spillede vi texas Scramble  84 delt. Medlemspræmier. – 

 1/8. sponsor Sundt vand. –80 delt 

 29/8 Og Kent storkøkken sponsor. –85 delt. 



 12/9  seniorkl. Sponsor. 71 deltog 

Og den sidste d.26/9 - 92 tilmeldt og seniokl. Sponsor  

det giver et gennemsnit på 80 deltagere. 

En stor tak skal lyde til alle der har været sponsor til vore turneringer 

Vi har spillet 3 venskabs matcher. 

Den første d. 12/7 mod Gyttegård i Gyttegård her deltog 15 herfra og Gyttegård vandt pokalen 

stort med ca 36 i snit for de 10 bedste. Grunden til der ikke kom flere fra Haderslev var at vi ikke 

som vi plejer kunne spille gratis med Club No 1 kort. Det kom som en stor overraskelse for alle 

også dem fra Gyttegård. 

Den anden d. 24/7 mod Toftlund og den blev spillet på Åbenrå golfbane, her deltog 29 og vi vandt 

denne dyst. 

Den tredje og sidste af slagsen i år var mod An der Schlei d. 15/8 og blev spillet hos os. Her deltog 

44 fra os og vi vandt pokalen denne gang. 

Vi har igen i år haft to 3 dages ture: 

Den første tur d. 29-31/5 gik til Timmendorfer Strand i Tyskland, her deltog 45 og vejret og 

humøret var i top. Jens Harder vandt den samlede turnering her og fik lov til at få sit navn i 

pokalen. 

Den anden tur d. 4-6/9 gik til Mariager fjord her deltog 52 også her var vejret og humøret perfekt. 

Kirsten Kongsted løb her af med Pokalen. 

Vi i seniorklubben har bakket op om det nye tiltag fra kommunen, som i samarbejde med DGI og 

Haderslev i bevægelse, har givet tilskud til at +60 kommer mere i bevægelse. Det er Elisabeth 

Thorsen der har arbejdet for at golfklubben fik del i nogle af de midler der blev stillet til rådighed 

og det bevirkede at klubben fik 20 000 kr til formålet. Ca. 15 har benyttet sig af tilbuddet og 6 

fortsætter sandsynligvis som medlem af klubben, et godt initiativ og det fortsætter sikkert til 

næste år. Tak til dem fra klubben der har været med til at gå med de nye. 

Igen i år har vi trukket lod om en tur til Polen, her var det Lis Westergård der vandt de 2 billetter 

der var skænket af Jørgen Munk fra Herning. 

Da det i år er 40 år siden at seniorklubben er startet (så vidt vi kan se) afslutter vi året med en 

festaften i aften ca 70 har meldt sig og som forhåbentlig får vi en fornøjelig aften. 

Til slut tak til medlemmer for den opbakning og gode humør i har bidraget med. 

Tak til sekretariatet i golfklubben for hjælpsomhed i årets løb - tak til Kim for den gode mad han 

har serveret for os. 

Og til sidst og ikke mindst tak til bestyrelsen for godt samarbejde og veludført arbejde, i har 

været dejlige at arbejde sammen med. 

Erik Schmidt 


