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Beretning 2015. 

Baneudvalget. 

Banen har stået rigtigt flot i 2015. Adam og greenkeeperne har sørget for, at banen igen har fået 

megen ros fra medlemmer og greenfee gæster. Jeg har selv været tæt på en DGU Challenger 

turnering og vores egne elitespilleres turneringer. De dygtige unge mennesker og DGU`s 

repræsentant roste banen meget. Rosen er givet videre til greenkeeperne og Baneudvalget. 

Der har ikke været planlagt store ændringer i 2015, men ændringer er det alligevel blevet til. 

Den største ændring er, at vi har fået et nyt hul 10, 11 og 12. I forbindelse med dette arbejde er 

vandhullet i lavningen på det nye hul 11 udvidet meget. Det giver en ny udfordring. Udfordring er 

der også ved det nye hul 12 med et større vandhul næsten foran green. 

De nye huller er taget i brug, men bliver først færdige i 2016. Særlig hul 11 og 12 bliver spændende 

at spille.  

Teknidan har også i 2015 sponsoreret et nyt springvand i søen mellem hul 8 og 9.  

Desværre har Adam opsagt sit job, og han fratræder ved udgangen af februar 2016. Adam har fået 

et nyt job i Frederikshavn. Vi ønsker ham held og lykke med jobbet. 

Vi har været meget glade for Adam. Han har tilført banen en rigtig god finish, forgreens er flotte 

og greens får megen ros.   

Baneudvalget venter med at ansætte en efterfølger for Adam, og i 2016 vil den bestående 

greenkeeper stab stå for vedligeholdelsen. Staben får hjælp af en sæsonarbejde. Thomas bliver 

kontaktperson til Baneudvalget og bestyrelsen. Efter sæsonen 2016 evalueres denne løsning. 

Greenkeepergården er færdig og klubben opfylder nu de krav, der er til en vaskeplads med 

olieudskiller m.v. 

Nyheder. 

Vi købte i 2014 Gundstrup 7 for at ejendommen kunne bruges til greenkeeperbolig og også for at 

sikre os en del af jordstykket i alt ca. 8000 m2. 

Adam er rejst og der er ingen af greenkeeperne, der ønsker at leje boligen. Bestyrelsen foreslår 

derfor generalforsamlingen, at bestyrelsen får bemyndigelse til at sælge huset. 

Klubhusets tag blev fornyet i 2015, og huset står nu særdeles flot, både når man kommer kørende 

oppe på vejen og kører ned til klubben. 

En flot velkomstportal er blevet etableret ved indkørslen til klubben. Ideen blev oprindelig givet af 

et af vores egne medlemmer Leo Veien Christiansen. Klubben har betalt materialerne, mens TR 

Byg har sponsoreret opførelsen. 

Vi har i årets løb ændret klubbens navn de mange steder et klubnavn skal ændres. Bl.a. er 

Sønderborg Golfklub opsat på gavlen af bagrummet. En stor del af bogstaverne er genanvendt i 
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respektfuldt minde om de oprindelige bogstaver, som var fabrikeret og opsat af afdøde Künne 

Christiansen..   

Husudvalget. 

Husudvalget har også i 2015 sørget for, at klubhuset har været indbydende og hyggelig at komme 

i. De har lavet en indsats, der er langt ud over hvad der kan forventes. Tak for det. 

Det Sønderjyske samarbejde. 

Der er indgået følgende aftaler om greenfee for 2016: 

Haderslev Golfklub: Alle dage kr. 275,- 
Brundtland Golfcenter: Alle dage kr. 275,- 
Nordborg Golfklub: - kr. 100,- på gældende greenfee 
Tønder Golfklub: -kr. 100,- på gældende greenfee 
Åbenrå Golfklub: -kr. 100,- på gældenden greenfee 
Benniksgaard Golfklub: Hverdage kr. 250,-, Weekends og helligdage kr. 300,-Sønderjyllands 

Golfklub: Hverdage kr. 250,-Weekends og helligdage kr. 300,-Greenfee i juli måned - alle dage kr. 
200,- 
 
Begynderudvalget: 

Klub 37 fortsatte i 2015 med samme succes som tidligere. Det er en god måde at få nye 

medlemmer sluset ind i klubben. Ligesom det giver mulighed for at medlemmer af klubben kan 

øve sig i at spille match og møde andre medlemmer. 

Spil Golf med en ven blev igen en succes. 24 golfspillere havde inviteret lige så mange ikke 

golfspillende venner med til den årlige turnering. Spil Golf med en ven gentages i 2016. 

Det er lykkedes at få etableret begynder teesteder til bl.a. klub 37. Det betyder en hurtigere 

afvikling af deres turnering om torsdagen, og banen bliver mere overkommelig for begyndere. 

Juniorudvalget. 

Juniorudvalget laver et kæmpe arbejde for at fastholde juniorerne og få dem indsluset i klubben. 

Juniorerne deltager bl.a. i Junior distrikts Tour og kreds 7 turneringer, ligesom der hele sæsonen er 

fredagsturneringer. Juniorudvalget er meget interesseret i mere hjælp til deres mange aktiviteter. 

Så meld jer roligt til Martin Jørgensen – ollundsbjerg35@bbsyd.dk . 

Skolesamarbejdet fortsætter også efter den nye skolereform. Det har givet lidt udfordringer, men 

vi håber det lykkes at holde kontakten. 

Eliteudvalget. 

I begyndelsen af sæsonen så det ud til, at vores 3. divisionshold skulle være med i 

oprykningskampen. Det lykkedes ikke, men målsætningen om at blive i 3. division blev opfyldt. 

Klubbens kvalifikationshold spiller hvert år for at rykke op i 4. division, det har været tæt på et 

enkelt år. 

Jeg kan kun opfordre til at I tager jer tid til at overvære deres matcher. Det er en stor oplevelse. 

mailto:ollundsbjerg35@bbsyd.dk
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Regionsgolf. 

Der er stor interesse for at deltage i Regionsgolf Danmark. Klubben deltager med flere hold. Et 

hold består af 4 herrer og 2 damer, som spiller hulspil som hold mod andre klubber. Matcherne er 

præget af både sportslig og hyggelig atmosfære, og afvikles som udekampe og hjemmekampe. 

Sponsorudvalget. 

Sponsorindtægterne i 2015 har været stigende, hvilket er med til at vores regnskab ser rimelig 

fornuftig ud, med et lille overskud. 

I 2015 var det nye folk, der var på banen. De har gjort et fantastisk flot stykke arbejde, men af 

personlige grunde, har de valgt at stoppe. Bestyrelsen takker dem for deres store arbejde. 

Indtil vi finder nye folk til det meget vigtige arbejde, har Preben Mylliin og Egon Pickardt lovet at 

hjælpe. Det er vi meget glade for. 

Turneringsudvalget. 

Turneringsudvalget arrangerer hvert år flere gode turneringer i samarbejde med sponsorer. Vi er 

meget glade for disse sponsorater, som betyder, at klubbens medlemmer får mulighed for at 

deltage i turneringer, hvor de kan spille med medlemmer, som de normalt ikke spiller sammen 

med. 

Til at hjælpe med afviklingen af turneringerne er der tilknyttet en række medlemmer. 

Et par turneringer vil jeg fremhæve. 

Den ene er Jubilæumsturneringen, som er den største turnering i klubben, og hvor turneringen 

slutter med fest om aftenen. En fantastisk dag, hvor jeg kan opfordre endnu flere til at deltage. 

Igen i 2015 var Jacob Nielsen og Søn, ved Bjarne Vejsnæs, sponsor for turneringen. Bjarne Vejsnæs 

afviklede sammen med klubben en fantastisk turnering. Med god hjælp fra Team Rynkeby blev 

festen afviklet til vores store tilfredshed. Klubben betaler Team Rynkeby for at deltage, og vi er så 

med til at støtte et godt formål. 

Den anden turnering jeg vil fremhæve er matchen, Golf til fordel for Børnecancerfonden. Klubben 

stillede banen gratis til rådighed, og mange golfspillere betaler et pænt beløb for at deltage. Hele 

overskuddet går til Børnecancerfonden. Overskuddet i 2015 blev ca. kr. 35.000. Team Rynkeby 

hjalp også her med at afvikle turneringen. Turneringen afvikles desværre ikke i 2016. 

Jeg er stolt over, at vi som klub er med til at støtte gode formål. 

Den 13. og 14. juni afviklede klubben i samarbejde med DGU en DGU Challenger turnering. En del 

af klubbens medlemmer hjalp med at afvikle både bespisning og selve turneringen. 

Både spillere og turneringslederne fra DGU var meget tilfreds med banen og afviklingen af 

turneringen. Det er en god reklame for Sønderborg Golfklub. 
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Klubmesterskabet bliver spillet med 36 huller brutto slagspil. 

Klubmestre i slagspil blev Sarah Abercromby og Anders Stasiak. 

Klubmesterskabet i hulspil blev afviklet weekenden efter, og her vandt 

Sarah Abercromby og Daniel Andersen. 

De bedste spillere ved årets klubmesterskab i de forskellige aldersrækker deltog i det Sønderjyske 

Mesterskab på banen i Benniksgaard Golfklub. Sønderborg Golfklub fik 4 vindere. 

Christine Stahlschmidt. Junior Piger 

Jesper Puggaard. Midage herrer 

Trevor Abercromby. Senior herrer 

Sarah Abercromby. Damer 

Klubber i klubben. 

Som jeg har nævnt de tidligere år er klubbens medlemmer fundamentet i klubben., og det er dem 

der skaber en god klubånd. 

Jeg nævner her kort de officielle klubber i klubben, men der er andre klubber i klubben, som også 

er med til at skabe klubånden. 

Seniorklubben møder trofast hver mandag formiddag og eftermiddag. Jeg er virkelig imponeret 

over deres gejst. Uanset vejr og vind møder de trofast både sommer og vinter. De arrangerer 

udflugter til Tyskland og har turneringer sammen med Nordborg, Fåborg og Haderslev.  

Dameklubben har igen afviklet en række gode initiativer. Pink Cup får stor opmærksomhed og en 

del af indsamlingen foregår i turneringen, damerne inviterer herrerne. Samlet har dameklubben 

indsamlet 67.585 kr. Et utrolig flot resultat, som rakte til en fornem 8. plads ud af 107 klubber. 

Dameklubben har flere arrangementer og udflugter i årets løb, som skaber grobund for en god 

klub i klubben. De arrangerer modeshow. Har haft udflugter til Haderslev og Nordborg, og har haft 

besøg fra Tønder. 

Særligt vil jeg nævne deres gode initiativ vedrørende oprettelse af en turnering, der har til formål 

at give damespillere med for forskellige handicap mulighed for at deltage i præmiegivende match 

på tværs af klubberne i det sydlige Danmark, og dermed understøtte kendskab til hinandens 

klubber og udvikling af sociale relationer klubbernes medlemmer imellem. I 2015 deltog Royal 

Oak, Aabenraa, Tønder, Toftlund og Benniksgaard golfklubber. I 2016 forventes kredsen af klubber 

udvidet. Et super flot initiativ. 

Herreklubben har i årets løb igen haft stor aktivitet.  

Årets Als Cup gik ikke så godt, idet vi tabte, og pokalen måtte retur til Nordborg. Der er mulighed 

for revanche i 2016.  

Herreklubben er god til at arrangere udflugter. I 2015 var der besøg på Brædstrup Kro og der blev 

spillet i Silkeborg og Fredericia. Deltagerne nyder en sådan udflugt. 
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Herreklubben har også været en tur til Glücksburg. En flot bane med rigtig herrespisning efter 

matchen.  

Herrerne har selvfølgelig også inviteret damerne til en parmatch i 2015. En rigtig god tradition. 

Fremtiden: 

Jeg har i min beretning for 2013 og 2014 nævnt, at vi havde store udfordringer med at skaffe nye 

medlemmer og fastholde medlemmer. Jeg har også nævnt at det havde været svært at skaffe nye 

sponsorer, men det går nu heldigvis den rigtige vej. Kontingentindtægterne er i 2015 faldet i 

forhold til budgettet. 

Selvom vi har medlemsnedgang, og har haft det i flere år, aflægger kassereren et regnskab med 

sorte tal, nemlig et overskud på 84.012 kr.  

Vi skal i 2016 sætte meget mere fokus på golfspillet og Sønderborg Golfklub.  

Bestyrelsen har godkendt følgende initiativer i 2016. 

1. Klubben deltager i Golfens Dag, men vi arbejder på at få klubbens medlemmer til at tage en 

ven, nabo eller familiemedlem med denne dag. Vi er af den opfattelse, at det er gennem 

klubbens medlemmer, vi skal skaffe nye medlemmer. 

2. Et prøvemedlemsskab i 2016 koster 500 kr. og for denne pris fås undervisning, og efter 

fritspil medlemskab resten af året. Udstyr med bærebag kan lejes for 600 kr. Beløbet 

modregnes ved køb af nyt udstyr.  

3. Spil Golf med en ven fortsætter og der sættes også fokus på juniorer. 

4. Klubben deltager på Kulturnatten for at gøre opmærksom på klubbens eksistens i forhold 

til nye medlemmer og sponsorer. 

5. Klubben deltager i DGU`s arrangement efter Made In Denmark 

6. Klubben fortsætter med sponsorudvalgets arrangementer for virksomheder m.v. 

7. Vi vil i 2016 arbejde med nye former for intern og ekstern kommunikation. 

Afslutning. 

Jeg roser igen alle klubbens medlemmer for deres gode humør og afslappede måde at være 

på. 

Jeg benytter lejligheden til at takke alle, der på en eller anden måde har lavet et stykke arbejde 

for klubben. I år vil jeg særlig nævne Aksel Mathiesen for hans store arbejde med at passe 

automaterne og hans feriehjælp, når Helene har fri eller har ferie.  

En stor tak til greenkeeperne, Troels og Helene for deres store arbejde. Til slut takker jeg 

bestyrelsen for samarbejdet i 2015. Vi har igen haft rigtigt travlt, men alle har deltaget med 

godt humør og stor arbejdsindsats. Tak for det. 

 

Sven-Erik Vad  

formand 


