Seniorklubben – Haderslev Golfklub
Bestyrelsens beretning 2020
Et år med masser af corona udfordringer for alle, både golfspillere og ikke
golfspillere.
Vores sæson startede med 3 aflysninger, først underholdningen i
Golfrestauranten den 8. april, og så de to første turneringer.
Den 6. maj blev der så muligheder for at spille golf, men med løbende start,
flere begrænsninger og uden samling efter matchen. Så kom der et godt
forslag med servering af drikkevarer for Seniorklubbens regning, og da vi kom
ind på forskellige tidspunkter var vi i stand til at overholde de fastlagte
forsamlings og afstands krav. Vi måtte igennem 5 x løbende start inden vi
endelig fik lov til at lave gunstart, og mulighed for at samles i restauranten. Det
blev til 6 runder med gunstart og vi har spist de 5 gange. Det gennemsnitlige
antal spillere var 78, og der har været spillere på P&P banen alle gange. Flere
spillere har i år valgt at spille fra et andet tee sted. På 18 huls banen har vi 3
tee steder, det er 52, 48 og 46 og alle kan, når de melder sig til, under
bemærkninger skrive det tee sted der passer dem bedst, og så flytter vi jer.
Vores afslutnings match og generalforsamling blev også berørt af de sidste nye
stramninger fra Sundhedsstyrelsen, men med fleksibilitet og en god indstilling
fra alle kommer vi igennem.
Vi har næsten bevaret vores medlemstal, og er nu 139 medlemmer. Det er
skønt at så mange af de nye medlemmer fra Toftlund har meldt sig ind, og vi
håber at i føler jer velkommen.
Vores venskabs matcher har været begrænset i år. Toftlund lukkede deres
bane, og Golf Club an der Schlei meldte afbud grundet corona. Vi spillere for et
par uger siden mod Gyttegård og 20 spillere fra Haderslev deltog. Vi måtte dog
bøje os og aflevere pokalen tilbage. Inden sæsonen starter næste år vil vi finde
en ekstra venskabsklub.
Vi havde planlagt to 2 dages ture, men corona stoppede turen til
Timmendorfer Strand. Efterårs turen til Hovborg Kro blev arrangeret og her
deltog 52 spillere, med golf i Varde Golfklub og Kaj Lykke Golfklub, og der var

28 der følte sig friske til spil på Royal Oak Golf. Fantastisk sommervejr,
hyggeligt samvær, god mad og mange præmier.
Grundet den økonomiske situation mistede vi et par sponsorer, men vi havde
glæden af mange fine præmier fra følgende:
Bryggeriet Fuglsang
Mark Gates Golf
Bank Nordic
Ken Storkøkken
Fjord-Frandsen Biler
En stor tak til alle vores sponsorer.
Endeligt en stor tak til greenkeeperne, administrationen og restauranten som
har været hjælpsomme og gjort det muligt at spille golf på en super fin bane,
og nyde det gode mad, på trods af de restriktionen vi alle bør følge.
Også tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og jeres gode ideer, det har
været en fornøjelse.
Den allerstørste tak skal dog gives til alle medlemmerne i seniorklubben, som
bidrager til at Haderslev Golfklub er et rart sted at være.
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