
Seniorklubben – Haderslev Golfklub 

Bestyrelsens beretning 2021 

 

Året startede med en del begrænsninger grundet Corona, men nu kan vi glæde 

os over at det næsten er blevet hverdag igen. 

Den første turnering den 14. april var en holdturnering med 79 spillere. 

Spisningen måtte vi dog vente med da der stadig var begrænsninger. Kim 

kunne først åbne igen for spisning den 23. juni, og vi spiste faktisk alle 

turneringer derefter.  

Helt usædvanlig blev den 26. maj aflyst på grund af regn. Det var så slemt, at 

om morgenen fik vi at vide at mange greens stod under vand, og for at 

beskytte både banen og spillerne blev det aflyst. 

Vi havde bestilt en tur til Gut Apeldör i juni måned, men blev desværre nødt til 

at aflyse, grundet den usikre Corona situation. Der blev overvejet en DK tur, 

som dog ikke blev gennemført. 

Vi blev enig med Golfclub an der Schlei om at stoppe med 

venskabsturneringer, da begge klubber havde svært ved at få tilstrækkelig 

antal spillere til at deltage. I stedet fik vi lavet en aftale med Tønder Golfklub 

som venskabsklub, og det blev aftalt at vi spiller en gang mod dem i Tønder, og 

en gang hos os hvert år. Der var 43 friske spillere fra Haderslev som tog til 

Tønder, men vi måtte se os slået, og tabte pokalen til Tønder. Da de kom til 

Haderslev vandt vi pokalen tilbage.  

Der var arrangeret venskabsmatch mod Gyttegård den 30. juni, men desværre 

meldte de afbud med kort varsel, da de ikke kunne stille hold.  

Endeligt lykkedes det at lave en golftur i Danmark, og vi var 32 spillere som 

drog afsted, og spillede golf i Give og Hedensted Golfklub, begge baner var 

skønne og vi nød naturen. Der var overnatning på Pejsegården, og der blev 

spillet bowling om aftenen. 

Vi mistede bryggeriet Fuglsang som sponsor, men fik Vin & Vin som ny 

sponsor. 

 



De trofaste sponsorer som vi er meget taknemmelige for er: 

 

Mark Gates Golf 

Vin & Vin 

Spar Nord Bank 

Fjord-Frandsen Biler 

Ken Storkøkken (delvis) 

 

Igen en stor tak til greenkeeperne, administrationen og restauranten som har 

været særdeles hjælpsomme, og gjort det til en fornøjelse at komme i klubben, 

og spille på en super fin golfbane. 

Tak til bestyrelsen for gode ideer og et godt samarbejde, det har været en 

fornøjelse at være en del af. 

Alle medlemmerne i seniorklubben er jer der gør den største forskel, med jeres 

deltagelse og altid gode humør, gør i det til et rart sted at være medlem og 

spille golf. 

 

På bestyrelsens vegne 

Finn A. Jensen 

 

 

  


