
Formandens beretning årsmøde 2015 i Breinholtgaard Golfklub 

Velkommen endnu engang til alle tilmeldte til dette årsmøde for Senior- Veteran. 

Også en stor tak fra os til Breinholtgaard for at lægge bane, lokaler m.m til dette årsmøde. 

2015 har igen været en sæson med succes for Danmarks største golfturnering for klubgolfere, en turnering 

der kun bliver større og større fra år til år 

Der har igen været stor tilslutning i SC og VC rækkerne. Fremadrettet bliver der foretaget ændringer i 

turneringen - herom senere. 

Vi har desværre fået meddelelse om, at et hold trækker sig fra oprykning til DGU divisionen. Det er rigtig 

ærgerligt for turneringen, at en pulje skal gennemføres med kun 3 hold og det er et kedeligt nederlag for 

turneringens gennemførelse og et udtryk for manglende ansvar fra den pågældende klub. 

Vi glæder os over, at der i forhold til 2014 har været langt færre protester og henvendelser i relation til 

brug af ulovlige spillere. Det er rigtig positivt og vi tror på at vores henstilling inden turneringsstart har 

båret frugt. Det skal fortsat indskærpes overfor klubberne, koordinatorerne og især holdkaptajnerne, at de 

sætter sig rigtig godt ind i turneringsbetingelserne før turneringsstart. 

Regionsfinalen 2015 blev afviklet i Brønderslev den 12 sept i dejligt golfvejr. En stor tak til Brønderslev for 

at stille bane, kontor, restaurant m.m. til rådighed for dette arrangement. Banen var sat flot op til trods for 

den megen nedbør op til dagen. Også en meget stor tak til Ulla på kontoret for uvurderlig hjælp både 

fredag og lørdag. En flot modtagelse alle fik med flag alleen ind til klubben.  

Information om vinderne i Regionsfinalen er sammen med billeder fra dagen lagt på hjemmesiden 

Landsfinalen ugen efter i Vejle havde mange også set frem til. Desværre drillede vejrguderne i dagene op til 

finalen og Vejle Golf Club måtte lukke 9 i af de 27 huller og ty til Trio banen – som bestemt også er en god 

banen og som af flere blev betragtet som lidt vanskelig.  

Stor tak til Vejle og ikke mindst til Banekontrollen, som ydede en virkelig stor hjælp til at få det hele til at 

glide i forhold til andre klubgolfere, da alle tidsbestillinger var suspenderet og alle skulle deles om de 

tilbageværende 18 huller. 

Til Landsfinalen var det også en positiv oplevelse at have besøg af et hold fra solskinsøen Bornholm for 

første gang. Holdet fra Nexø havde en bagkant for at nå båden hjem, men alt lykkedes til tiden heldigvis. 

Tak til Restaurant Golfen for en super forplejning - mange roser til dem for dejlig mad. 

Også fra Landsfinalen ligger der information om vinderne samt billeder fra dagen på hjemmesiden. Igen i 

2015 blev det en ”storsejr” til VEST – hele 5-2 vandt vi over ØST  

Årsmødet 2016 afholdes den 9. okt i Ikast Golf Klub  

Sponsor situationen, er desværre ikke i bedring. Det er virkelig op ad bakke og giver os udfordringer i 

afviklingen af turneringen. 

Tak til Golfexperten fordi de også - omend i mindre målestok - har været sponsor for os i 2015. En aftale 

der også er gældende i 2016, derfra må vi så se hvad tiden bringer. 



Turneringsledelsen mener stadig, at den fælles afslutning med spisning ved finalerne - indtil nu betalt af 

Regionsgolfen - er en hyggelig og vigtig del af afslutningen og heldigvis har vores økonomi også tilladt dette 

i 2015. Om det så kan fortsætte må vi se. 

Information til klubberne om op og nedrykning til 2016 vil blive fremsendt efter årsmødet. Der vil også 

inden længe blive åbnet op for tilmelding til sæson 2016 - tilmeldingsfristen udløber 1. dec. 2015 

Nu vil jeg give ordet videre til de 2 turneringsledere Bente og Peter, som vil orientere om turneringen 2015, 

samt ikke mindst om de planlagte ændringer, herunder også DGU´s ændringer af aldersgrænserne for 

mænd i begge rækker 

Endelig er der også orientering om oprettelse af en ny ”super veteran” række fra 2016, hvor aldersgrænsen 

er 70 år 

Til alle i turneringsledelsen skal der lyde en stor tak for en kæmpe indsats i 2015. Der ligger mange timers 

arbejde og mange udfordringer for at få det hele til at gå op. Også tak til vores kasserer, som med sikker 

hånd sørger for en tilfredsstillende udvikling i turneringens økonomi. 

 


