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Et år med Corona

• Grundet regn var banen lukket fuldt ned 
fra 6. januar 2020.

• Så kom Corona og fra 19. marts 2020          
blev alt lukket ned.

• Fra 2. april 2020 blev bane åbnet for 
begrænset privat spil.

• Fra 17. maj 2020 blev der yderligere 
lempet på restriktionerne.

• I løbet af anden uge i Juni blev flere 
faciliteter åbnet. 

• I oktober indførtes igen nye 
restriktioner, hvor mundbind blev  
obligatorisk indendørs.

• 16. december 2020 blev klublokalerne 
og Trackmann lukket. Sålænge
forsamlingsforbuddet på 10 personer 
overholdes kan der fortsat spilles golf, 
afvikles turneringer og gennemføres 
træning udendørs.
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Baneudvalg
Købt to nye golf biler til en 
rigtig god pris.
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Til de der ikke kender noget til 
klubbens vandforbrug kan vi 
fortælle, at det er således at 
hele vort vandforbrug til 
vanding af greens, teesteder, 
vaskeplads m.m. udelukkende 
bliver dækket f overfladevand, 
der kommer fra forskellige dræn 
og vandværkets skyllevand, der 
alt sammen ledes ned i den 
store sø mellem hul 2 og 4, 
hvorfra vandet bliver pumpet 
videre. Golfklubben har klaret 
sig med dette gratis vand indtil 
videre med en enkelt 
undtagelse i 2020 på nogle få 
kubikmeter.
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Det nye greenkeeper team



Begynderudvalg / Rekrutteringsudvalg
53 personer meldte sig trods truslen om Corona. Mange meldte sig alene eller parvis efterhånden som uligheden

for at dyrke fitness, holdsport og at rejse på ferie mindskedes. Golf kunne lade sig gøre!

Begynderudvalgets 11 medlemmer samt vores træner Troels stod klar til at hjælpe på alle tænkelige måder.

Mange af fritspilningsprøverne blev aflagt individuelt. Når et prøvemedlem

var klar, var der hver gang et Begynderudvalgsmedlem klar til at hjælpe. 

Det er en utrolig givende opgave at hjælpe kommende medlemmer med spillet samt 

med at finde sig til rette i klubben og lære andre medlemmer at kende. 

Alle interesserede er velkommen i udvalget→ behov for hjælp ca.10 gange pr. sæson

Trods udfordringer med hcp regulering grundet sygdom , samt konflikt mellem selvregulering pr. telefon og

klubbens fritspilningssystem, lykkedes det dog at få fritspillet 27 begyndere inden sæsonen sluttede. 

En del har fået forlænget deres prøvemedlemskab nogle måneder eller hele 2021 med,

grundet sen start på deres begynderforløb → vi forventer at se disse når forholdene  tillader det.

Klubberne i Klubben har atter været gode til at gøre overgangen fra Klub 37 til deres klubber let,  
→ Vi ønsker at alle nye medlemmer - erfarne som begyndere  føler sig  

velkomne  i klubben fra det øjeblik de melder sig. Hvis man ikke hurtigt  
finder et ståsted i klubben, er der stor risiko for at man giver op.

→ Stort tak til alle de, der spiller torsdag eftermiddag, fordi de velvilligt lader 
Klub 37 spillere flette ind de gange, der er behov for det. Det sætter vi stor 
pris på.
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🙂
👍



Juniorudvalg
Året startede fantastisk til trods for Corona, 
med golf i små grupper.

Stor tilgang på vores Sandkassehold –

→startede året med 16 spillere i alderen 
3-8 år. Desværre faldt ca. halvdelen fra i 
løbet af året.

Juniorhold alderen 9-18 år var vi i løbet af 
sæsonen 10 aktive junior 

→Golf camp med overnatning og nat golf i 
klubben. 

Flere af juniorerne er begyndt at spille 
turneringer i andre klubber

→ ’Junglegolf' med de sønderjyske klubber 
- et koncept hvor man leger og spiller  
golf med små konkurrencer. Planlagt 
genbesøg fra andre klubber måtte aflyse 
pga. Corona. 

→ Junior/elite match samt afslutningsmatch
måtte aflyses grundet Corona.

Sandkasseholdet 2021→ søger en der kan 
tage sig af dette, hvis der kommer nogen.
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Hvor svært kan det være
Fuld koncentration

Svært 

Svært bunkerslag
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Mon der er et fjernsyn?
Natgolf

Golf fremmer appetitten



Juniorudvalg -fortsat-

DGUs holdturnering U16A rækken 

→ første gang i lang tid tilmeldt et hold i 

2021.  👍 Faktisk er det meget få klubber i 
Jylland der har et hold med. Vi er i pulje med 
Great Nothern, Odense Eventyr og 
Birkemose - juniorerne glæder sig meget og 
det gør de ansvarlige også. 

Flotte junior resultater

04-07-2020 

Lørdag den 20. juni var tre af klubbens 
talentfulde juniorer af sted til D-tour i 
Aabenraa Golfklub.

Alle 3 fik præmier med hjem fra hver deres 
række.

Victor Thybo blev nr. 1 i U16 Super Future.
Nikoline Hjortnæs blev nr. 2 i U13 First.
Liva Birch Mølgaard blev nr. 4 i U13 Future.

Årgangsmesterskaber

→ Victor og Liva deltog i DGUs
Årgangsmesterskaber - her vandt 
Victor med en flot birdie på sidste hul!
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🙂



Eliteudvalg
Sæsonen 2020 har, ligesom resten af verdenen, været 
præget af pandemien. 

Turneringen blev derfor noget amputeret, faktisk halveret, 
og vi mødte kun hver modstander en enkelt gang på neutral 
bane. 

En del udskiftning og foryngelse af holdet, hvor nogle af 
vores dygtige junior spillere har fået større roller på holdet. 

Desværre nedrykning til 5. Division. Afgørende for 
nedrykningen var faktisk en meget lige og spændende første 
kamp, der blev afgjort af sidste put i den sidste match. En 
kamp, vi ligeså godt kunne have vundet, og derigennem 
sikret os forbliven i 4. Div.

Hvor vi står i f.t. den kommende sæson er fortsat lidt 
usikkert. Vi kommer igen til at skifte lidt ud i truppen, men 
har også fået minimum en ny meget kompetent spiller.
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Sponsorudvalg
Vores ide med en Sponsorsøjle har være en 
rimelig succes, ved udgangen af 2020, har vi 
solgt 69 skilte, hvoraf de fleste er for 3 år.                                                                         
Der er flere på vej, som bliver monteret i 
marts 2021.

Med tilgang at to nye sponsor Brdr. Ewers og 
Femina, er samtlige huller på vores 18 hullers 
bane solgt, disse to sponsorater gav også nye 
medlemskaber, vi mangler at forny et enkelt 
hul, ellers fortsætter alle i sæson 2021.

Hotel 6400 fortsætter som sponsor på vores 
par 3 bane.

Vores gode samarbejde med områdets 
hoteller var i 2020 en rimelig succes, trods en 
del afbud på grund af Corona. Der er på 
nuværende rigtig mange forudbestillinger for 
sæson 2021.                                                                        
Hotellernes salg af Green Fee billetter var i 
2020 en rigtig stor succes.

Sponsorudvalget samarbejde med vore 
”klubber i klubben” har været meget 
tilfredsstillende, der har været stor forståelse 
for, at kunne give plads når vi har haft besøg 
af Green Fee gæster.
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👍🙂



8. juni  2021 Beretning  GF SØGK 2020 12



8. juni  2021 Beretning  GF SØGK 2020 13



Turneringsudvalg

Wohlenbergs nytårsturnering

05-01-2020 66 nytårs friske golfspillere 
stillede i år op til Wohlenberg
nytårsturnering i Sønderborg Golfklub.

Turneringen blev afviklet over 10 huller rundt 
om klubhuset og som 1-kølle turnering i et

En flot start på den nye golfsæson.

Ved præmieoverrækkelsen havde 
Wohlenberg skænket mousserende vin og 
Britt serverede hjemmebagt kransekage.
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Dagens sponsor var Brugsen for Als 
og Sundeved, som sponsorerede 
alle præmier til dagens turnering.



Turneringsudvalg

Jutta Sko Cross Country turnering 

60 spillere. Det blev i øvrigt årets første 
klubturnering efter nedlukningen.

Turneringen foregik på kryds og tværs af 
banens normale forløb som 12 huller 
stableford.

Spillerne blev særligt udfordret i 
planlægningen af spillet for at undgå at havne 
i det høje græs.

Sponsor og Hjælperturnering:

Søndag, den 6. september afholdtes 
turnering, hvor alle klubbens sponsorer og 
frivillige hjælpere var inviteret til at deltage.

Sol og byer.

Der var 57 deltagere fra både klubbens 
sponsorer og frivillige.

Sønderborg Golfklub har mange gode og 
trofaste sponsorer, som vi på den måde kan 
takke og det samme gør sig gældende for de 
mange frivillige hjælpere i klubben.
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Dagens sponsor var Brugsen for Als 
og Sundeved, som sponsorerede 
alle præmier til dagens turnering.



Klubmesterskaber i slagspil
Den 29. og 30. august blev de årlige 
klubmesterskaber afviklet i ni 
aldersklasser med deltagelse af 65 
spillere i alderen fra 12 til 82 år.

Optimale betingelser på begge dage 
med en god bane og flot 
sensommervejr med kun let vind.

Begge dage blev der spillet 18 huller.

I klubmesterskaberne spilles der 
slagspil uden handicap over 36 huller 
og klubmester i de enkelte 
aldersklasser blev:

Karen Stevns (Senior Damer), Victor 
Thybo (Junior Drenge), Liva Birch 
Mølgaard (Junior Piger), Daniel W. 
Andersen (Herrer), Kenneth Hamborg 
(Senior Herrer), John Larssen
(Superveteran Herrer), Trevor 
Abercromby (Veteran Herrer), Tove 
Zanchetta (Veteran Damer) og 
Christian Mølgaard (Midage Herrer).
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I den sideløbende stableford turnering blev vinderne Victor 
Thybo (A-rækken), Carsten Pallesen (B-rækken) og Nikoline 
Hjortnæs (C-rækken).



Klubmesterskabet i hulspil
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Afvikle den 19. og 20 september  som finalen på 
årets klubmesterskaber. 

Begge dage helt perfekte vejrforhold.

De 4 bedste damer og de 12 bedste herrer havde 
kvalificeret sig fra klubmesterskabet i slagspil.

Damer
Lørdag (semifinale) Søndag (finale)

Tove Zanchetta
Helle Rick Tove  Zanchetta 2/1
Lone Risvig Aagaard 

Karen Stevns

Herrer
Lørdag (kvartfinale)                 Søndag (semifinale)

Rasmus Bachmann
Jens Andersen Daniel Andersen
Daniel Andersen

Sebastian Puggaard

Mikkel Frost Jensen  
Jan Mølgaard Mikkel Frost Jensen

Jens Bachmann

John Senger Finale

Mikkel Frost Jensen 

6/5



Andre resultater
Victor Thybo:

• Udtaget og spillet på U15 landshold 

• Dansk mester U15

• Udtaget til talentudvikling

Mikkel Frost Jensen:

Sønderjysk mester hos Mid-Age herrer
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Andre 
resultater

Hole-in-one 2020
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23.09.2020 Jørgen Stentoft 
Hul 8

30.08.2020 John Larssen
Hul 12

14.05.2020 Leif Lageri
Hul 8

27.04.2020 Christian Sørensen
Hul 1



Herreklubben
Vinter 2019 / 2020 spillede herreklubben alm. gunstarts-match
lørdage formiddage, over 9 huller, med parole og afsluttende 
sammenkomst.

Derefter nedlukningen af samfundet, hvorefter vi aflyste 
turneringerne.

Sidst i april  genåbning

→tirsdags-matcherne, blot uden gunstart.

Sommerperioden gennemførtes med alle restriktioner, 

→ ingen krammerier

→ alle fælles-arrangementer aflystes 

→ sæson-vinderne måtte nøjes med at modtage applaus og 
rosende omtale på skrift, i stedet for sædvanlig over-
rosning i samlet flok. 

→forårs- og sommerafslutning  dog med stramme 
restriktoner i klubhuset. 

Vi glæder os til atter at give almindelige håndtryk igen.

Matcherne  i efteråret og vinter gennemførtes med 
turneringstilmelding, tidsbestilling og online

scoreindtastninger. 

→konkurrence-genet og en flig af den sociale kontakt intakt.

Medlemsantallet er fortsat omkring 120 i sommerhalvåret og 
omkring 50 i vinterhalvåret.

Der ses frem til at kunne lave udflugter igen
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Største succes
→ vinder af Alscup 2020.

Klog snak og pottekoncentration

20



Golf i vand og sne
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Dameklubben
Aktiviteter har som så meget andet 
ligget på et lavt niveau, dog

3 turneringer afholdt i denne sæson

Generalforsamling 2020 droppet, og 
Kører videre med den bestående 
bestyrelse i 2021. 

118 medlemmer har støttet os 
trofast, og fremmødet har været 
flot på trods af coronaen. 

Tak for det. 

Vintergækkerne kører også bare 
derudaf med et rigtig godt fremmøde 
hver onsdag.

Damernes herredag 

blev afviklet i det skønneste vejr i 
onsdags. Der blev spillet foursome
stableford, og der deltog 30 par. 
Humøret var højt og scores ligeså.
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Vores ildsjæl Jeanette Meineche, 
der overrækker præmie til 

Svend Ebsen til Pink Cup.

Vinderne af vores sidste 
turnering Arbejdernes 
Landsbank. 
Det var en kold, kold dag, 
men alligevel var humøret højt

🙂 👍



Seniorklubben Generalforsamlingen 2020 i Seniorklubben aflyst

→ Regnskab og budget sammen beretning for året fra den 1-11-2019 til den 31-10-2020udsendt

Oprindelige  planlagt sommerprogram for 2020

→ aflyst: åbningsturnering, venskabsturnering mod Nordborg, midtvejsturnering 
med grillpølser, udflugt til Haderslev oa.

→ Alligevel i dette annus horribilis, kunnet der spilles golf næsten alle uger, og der har været et godt 
fremmøde. 

Både vinter og sommerturneringen for formiddagsholdet den 5-10-2020,

→ lykkedes det at få afsluttet i godt vejr med holdturnering, sammenkomst på terrassen og

præmier til alle. 

Formiddagsholdet med forstærkning fra eftermiddagsholdet, 

→ Vellykket to dages tur til Royal Oak den 31-8- til 1-9-2020.

→ Vejret var med os, og de ting der var utilfredsstillende mht. indkvartering og andet (bl.a points 😊),   
har vi taget til efterretning.

Eftermiddagsholdet 

→ Gennemsnit 33 pr. gang deltog

→ Den 17. august var der  udflugt til Nordborg med 19 deltagere. 

Afslutningsmatchen for eftermiddagsholdet den 5. oktober

→ Blev også afviklet med god opbakning fra  i alt 41 golfere, og sluttede med lidt social komsammen 
og præmieuddeling.

Samme antal medlemmer som 2019 → 167

→ formiddag 98 & eftermiddagshold 69

Bestyrelsen har været uændret siden Generalforsamlingen og konstitueringen  i november2019.

→ Medlemmer : Karen Brandt, Solveig Aagesen , Eva Iversen,  Britha Elnef, Anne Marie Thiesgaard, 
Svend Bak, Ulrik Hansen, Steen Neergaard og formand Bent Stolberg. 

Senere start mandag morgen ønskes

→ Mulighederne undersøges → er lykkes

En stor tak til vore 3 sponsorer i seniorklubben, 

Danfoss, Danbolig, og SIB.
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Frivillighedsindsats
Billederne taler for sig selv
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Almennyttig forening

Vi fik 112.861 kr. i 
momskompensation

for 2019 Det er vi selvfølgelig rigtig 
glade for.

Derudover er gaverne på ca. 25.000 
kr. også at finde i klubbens altid 
slunkne kasse.

Det er igen i 2020 lykkes at rigtig 
mange ville hjælpe klubbens økonomi 
ved at give en gave på mindst 200 kr., 
udfylde gavebrevet og aflevere på 
kontoret.

Så håber vi på lignende 
momskompensation som for 2019.

Lad os gentage det i 2021?
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👍🙂



Fondsmidler

Corona hjælp:

• 30,6 tkr. fra DGI/DIF

• 25,2 tkr. fra DGI/DIF

24 tkr. til puttingbane i træningslokalet 
frar DGI/DIF

15 tkr. fra Sønderborg ordningen

17 tkr. til kommunal lokaletilskud 

150 tkr. fra Nykredit

70 tkr. fra kommunal Idrætspuljen
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.

Scanenergi – Grøn forening



Det Sønderjyske 
samarbejde - G7

Greenfee aftale også i 2020.

Fra 2021 er Haderslev igen med i 
aftalen.
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Ny Struktur/organisation 
Vores Brand

SØGK er et sted, hvor medlemmer 
medarbejdere og gæster gerne 
kommer for at spille golf, lærer og 
forbedrer deres spil og plejer et godt 
socialt samvær. 

Hvilken arbejdsplads/klub vil vi være?

Gode arbejdsvilkår og frihed under 
ansvar i jobbet. Samarbejde med 
positive og engagerede kolleger, 
bestyrelsesmedlemmer og 
medlemmer i en velfungerende 
golfklub, der er i positiv udvikling.
Vi hjælper hinanden på tværs af 
funktionerne (Pro, sekretær, green 
keeper, frivillige og udvalg).
Vi er på øjenhøjde med hinanden og 
taler ordentlig med hinanden.
Vi har en åben og ærlig 
kommunikation og går efter sagen 
(klubbens ve og vel) og ikke efter 
personer.
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Susanne
Sekretær/Serviceassistent

Troels
Klubmanager

Susanne
Sekretær/Serviceassisten

t



Klubmanager opgaver:

• Tæt samarbejde med klubbens udvalg og bestyrelse 

• Udvikling og strategi. 

• Company Days og greenfee gæster – salg og gennemførelse. 

• Kreativt salg af klubben f.eks. i form af samarbejdsaftaler med 
eksterne partnere om golfophold og andre oplevelsespakker. 

• Markedsføring af klubben – rekruttering og fastholdelse af 
medlemmer i samarbejde med udvalg.

• Personaleledelse

• Forhandling og vedligeholdelse af klubbens leverandørkontrakter.

• Sikring af diverse tilladelser

• Sponsorer – salg og pleje i samarbejde med Sponsorudvalget

• Servicering af medlemmer og gæster.
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Sekretær/Serviceassistent nye opgaver:

• Sekretæren rapporterer til klubmanageren
• Understøtte klubmanageren i den daglige drift af SØGK 
• Betjene i golfshoppen
• Hjælpe til ved større arrangementer
• Deltager i mødeaktivitet med klubbens bestyrelse som sekretær
• Deltager i mødeaktivitet i udvalg efter behov
• Opdatering af klubbens hjemme- og Facebook side og andre medier i samarbejde med bestyrelsen/manageren 
• Sekretær i rekrutteringsudvalget.

Mål over en periode



Fremtiden
• Udmeldelse: hvis i, grundet sygdom eller anden årsag, er i tvivl om i 

kommer tilbage til golfspillet, så meld jer for en sikkerhedsskyld 
rettidigt passive eller ud.

• Ingen store ombygningsplaner af bygninger eller banen planlagt.

• Ekstra indsats fra rekrutteringsudvalget får at tiltrække flere 
medlemmer

• Tour de France turnering

• Færdiggøre vores omstrukturering af driftsorganisation.
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Tak/Afslutning
Stor tak til alle jer der har og bidrager 
til, at Sønderborg Golfklub er en 
velfungerende klub. 

Husk at reklamer for klubben, så vi får 
flere medlemmer, der får glæde ved 
vores sport.

Husk at vi i august igen holder en

”Spil med en ven dag” 

Husk gavekort til almennyttig forening
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