
 

Herreklubben 

 

   

Beretning for Herreklubben 2021. 

Velkomst: 

Kære Herreklub medlemmer 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. 

Personligt ser jeg frem til 30 spillet, så jeg igen i år kan sikre mig nogle let tjente lommepenge. Iden anledning 

er der fedt at se Linnebjerg og Asger Warncke deltager. 

 Tak for jeres engagement og altid positive måde at være på. Jeg synes vi har en kanon stemning i 

herreklubben når vi er samlet. 

Det er mit første år og måske sidste som formand, det må vi se, når vi er igennem beretningen. Jeg vil dog 

forsøge at holde traditionen og levere en kort og præcis beretning.  

• I år valgte bestyrelsen, at få den månedlige menu fra Stefan på Strandcafeen.  Jeg håber bestyrelsen med 

denne beslutning levede op til medlemmerne forventninger om rigtig god mad. Bestyrelsen var i hvert 

fald glad for at kunne støtte en lokal erhvervsdrivende 

• Golfsæsonen startede igen i år koldt, banen greens var ikke for kønne, men så blev vejret, banen 

pludselig meget bedre, Der blev plantet store træer. Banen har nu aldrig været bedre og flottere. 

• Covid 19 fyldte mindre og mindre. Herreklubben kom i år op på 82 medlemmer, måske det højeste 

nogensinde i hvert fald flot og dejligt med så mange, som man kan hygge sig sammen med.   

• Igen i år må jeg konstatere, at der er stort fremmøde til de ugentlige onsdagsturneringer, selvfølgelig lige 

med undtagelse af de onsdage, hvor der har være ekstremt dårlig vejr, men ud fra fremmødet på de 

afviklede onsdags matcher, tror jeg, at vi gør det rigtige med de forskellige arrangementer/turneringer og 

spilformer. 

• De to årlige turneringer mod tirsdagspigerne blev afviklet. Vi vandt begge turneringer. Forårsturneringen 

vandt vi knebent (meget små marginaler) hvor vi nok kan takken Kenneth for sejren. (Kenneth så sig ikke i 

stand til at fuldføre matchen). Men som vanligt sluttede begge turneringer med kammeratlig samvær og 

socialt hygge. 

• Vi vandt også vores match mod Herreklubben fra Tønder.  

• Herreklubbens tur til Tyskland blev i år også meget anderledes. Da Bestyrelsen grundet Covid 19 

arrangerede en 2 dages tur til Pejsegården, hvor 22 af herreklubbens medlemmer deltog. En rigtig fin tur 

med max hygge og semi god golf på 2 svære baner Søhøjlandet og Stensballegård.  

• Det årlige hulspils arrangement blev afviklet uden de store ændringer og årets vinder af A-rækken blev 

Kai Reimers og af B-rækken Kenneth Kruse. Endnu engang til lykke til de to. Her skal også lyde en stor tak 

for, at alle matcherne blev afviklet til tiden og uden de store problemer. Vi havde i år valgt at sætte 

matcherne op i Golf Box, hvilket gjorde det lettere. 

• 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 kvalifikationsmatcherne. 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 11½ - 6½ til Europa, så var 

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 11½ til 6½. 

• I år havde vi valgt at bibeholde onsdagsmatcherne 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. 

 

• Efter aftens generalforsamling, skal den nye bestyrelse selvfølgelig samles og det er selvfølgelig 

bestyrelsens afgørelse om aktiviteter m.m., men bestyrelsen vil foreslå, at der arbejder videre med 

følgende emner: 

Tysklandsturen i år bliver en 2 dages tur til Schloss Breitenburg, 35 medlemmer har tilkendegivet, at de gerne 

vil til Tyskland, 3 DK eller Tyskland og en enkelt kun DK. 

Venskabsmatch mod herreklubben i Benniksgaard. Vi kan spille gratis, det er kortere end til Tønder og det er 

svært at få mange med til Tønder pga. arbejde mv. 

  

Afslutning: 

Inden jeg slutter, vil jeg dog gerne minde jer alle om, at intentionerne med herreklubben også er at inkludere 

nye spillere i klubben, at spille med forskellige personer, generelt hyggeligt samvær. I år syntes jeg, at dette 

er lykkedes over alt forventning, men der er kommet mange nye medlemmer til, så der er nok fortsat plads til 

forbedringer. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen og de fleste af jer, som altid er flinke til at give en hånd med.  


