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Beretning for Herreklubben 2020.  

Kære Herreklub medlemmer, venner, medspiller, modstander, alt afhængig af hvilken spilleform der lige har 
være den enkelte onsdag, hjerteligt velkommen, dejligt at se så mange til generalforsamlingen. Igen i år 
holdes generalforsamling med efterfølgende hygge her på Hotel Royal. Jeg håber vi får nogle hyggelige timer 
sammen.  

Jeg vil også, inden jeg går videre med beretningen, sige tak til alle for at hjælpe med forskellige opgaver, når 
der var behov for dette. Tak for jeres engagement og altid positive måde at være på. Jeg synes vi har en 
kanon stemning i herreklubben når vi er samlet. 
Som det sikkert heller ikke er gået nogens næse forbi, så bliver dette min sidste beretning, jeg har valgt ikke 
at genopstille som formand eller til bestyrelsen. Jeg synes, efter 9 år som formand, at jeg trænger til en 
pause. Flere har spurgt til, om der er eller har været problemer i bestyrelsen og til de der har været urolige 
for dette, kan jeg blot sige et stort nej, det er ene og alene min egen beslutning, fordi jeg synes, at jeg nu vil 
prøve at komme på golfbanen uden at skulle spekulere på andet end mit golf spil.  

Datid:  

• •  Igen i år valgt bestyrelsen, at få den månedlige menu fra Hotel Royal. Jeg håber bestyrelsen med 
denne beslutning levede op til medlemmerne forventninger om god mad.  

• •  Golf sæsonen startede koldt, alle ventede på foråret, som kom, som en trold fra en æske, desværre 
skete det samtidig med, at Covid 19 også hold sit indtog i Danmark. Dette betød radikale ændringer, i 
en periode kunne der slet ikke spilles, men heldigvis sejrede fornuften til sidste og med fornuftige 
restriktioner fik vi igen lov til at spille golf. Efterfølgende har det egentlig vist sig, at Covid 19 har 
været årsag til øget medlemstilgang i golfklubben, mon ikke det også på et tidspunkt smitter af på 
herreklubben.  

• •  Igen i år må jeg konstatere, at der er stor fremmøde til de ugentlige onsdags turneringer, 
selvfølgelig lige med undtagelse af de onsdage, hvor der har være ekstremt dårlig vejr og Covid 19 
restriktioner, men ud fra fremmødet på de afviklede onsdags matcher, vil jeg selvfølgelig konkludere, 
at vi gør det rigtige med de forskellige arrangementer/turneringer og spilformer.  

• •  De to årlige turneringer mod tirsdagspigerne blev afviklet. Forårsturneringen blev flyttet og den 
vandt Herreklubben sikkert. Efterårsturneringen tabte herreklubben desværre. Men som vanligt 
sluttede begge turneringer med kammeratlig samvær og socialt hygge.  

• •  Til gengæld blev vores match mod Herreklubben fra Tønder desværre aflyst grundet tidligere 
nævnt Covid 19 pandemien og det lykkedes desværre ikke at finde en ny dato.  

• •  Herreklubbens tur til Tyskland blev i år også lidt anderledes. Forløbet i foråret blev aflyst men det 
lykkedes at gennemføre en 2 dages tur den 26. og 27.september hvor der deltog 16 spillere. Som 
tidligere var der af krofatter sat et anker fadøl til fri afbenyttelse, men grunde det lidt regnfulde vejr, 
blev det mest til lokale hygge i de forskellige værelser, samt tidlig sengetid.  

• •  Det årlige hulspils arrangement blev afviklet uden de store ændringer og årets vinder af A-rækken 
blev Christopher Hansen og af B-rækken Erik K. Petersen. Endnu engang til lykke til de to. Her skal 
også lyde en stor tak for, at I får afviklet matcherne til tiden og uden de store problemer.  

• •  Ovenstående to personer blev så holdkaptajn for de to Ryder Cup hold, Europa og USA, som består 
af de spillere der over 6 matcher, har de 4 bedste scores i kvalifikations matcherne. Jeg tør godt sige, 
at Ryder Cup deltagerne have en god søndag, hvor der om formiddagen blev spillet foursome og 
singler om eftermiddagen. Europa vand en sikker sejr, men trods resultatet der endte 111⁄2 - 61⁄2 til 
Europa, så var  
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holdene lige efter foursome og igen efter der var spillet 6 singler, så der var spænding om udfaldet til det  

sidste. Igen i år lykkedes det holder Europa at vinde med 111⁄2 til 61⁄2. 

• I år havde vi valgt at bibeholde onsdags matcherne i oktober måned, dog spillede vi kun 9 huller, enten  

for ni eller bag ni og de der havde mulighed for at slå ud så tidligt, at de kunne nå alle 18 huller inden det blev 
mørkt, var selvfølgelig velkommen til det. Jeg vil nok betegne det som en mindre succes, nu kan vejret 
selvfølgelig også have haft en indvirkning på deltagerantallet. Vi har haft rigtig dårligt vejr på de fleste 
onsdagen i oktober.  

Nutid:  

• •  Nu skal alt jo nødvendigvis ikke være rosenrødt, jeg vil gerne advare lidt om, at når man spiller 
private runder, at der så laves egne regler og fortolkninger af reglerne. F.eks. så kan man kun give et 
hul til nogen i hulspil, ikke i slagspil eller stableford og argumentet om, at bolden kun var tre cm fra 
hullet og han ikke kunne misse osv. kan ikke bruges. Jeg synes det er en dårlig vane, som jeg vil 
opfordre alle til, ikke at gøre brug af.  

• •  Jeg synes de nye regler har bragt nogle forbedringer og vil du gerne vide mere, så er muligheden 
der i form at en app, (Golf Quis) der kan downloades. Her vil du lige som på golfbanen, blive stiller 
over for 18 spørgsmål, afhængig af, hvor god du er, vil du så få tildelt et handicap, der selvfølgelig vil 
blive reguleret efter, hvor godt du kender reglerne. Jeg kan kun opfordre til at prøve, det er meget 
lærerigt.  

• •  Vi ved også, at der fra næste år indføres et nyt handicap system, hvor regulering altid er de otte 
bedste ud af de sidste 20 scores der er lavet. Ud fra hvad jeg sådan kan fornemme, når jeg taler med 
forskellige, så vil det nye handicap system betyde, ar den enkelte spiller i gennemsnit får et eller to 
ekstra slag på en golfrunde. Min klare vurdering er, såfremt den enkelte spiller får afleveret mindste 
20 scores hvert år, at det nye handicap system er en forbedring af det nuværende  

  

 

Afslutning: 
Inden jeg slutter, vil jeg dog gerne minde jer alle om, at intentionerne med herreklubben også er at integrere 
nye spillere i klubben, at spille med forskellige personer, generelt hyggeligt samvær. Så pas på med, at det 
ikke altid er de samme man spiller sammen med. I år syntes jeg, at dette er lykkedes over alt forventning, der 
er også kommet en del nye medlemmer til.  

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle jer der altid er flinke til at give en hånd med, ingen 
nævnt, ingen glemt.  
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