
Årsafslutningsturnering 2018 
Den 5.oktober mødte 88 spillere op på 18-huls banen foruden 16 spillere på 9-huls banen. 

Efter formandens velkomst blev der spillet en greensome turnering med gunstart. 

 
 
 
 
 
I dagene op til turneringen havde greenkeeperne 
haft travlt med at slå græs, topskære mv., så banen 
kunne være klar til det store ryk ind. 

 
  

      

 
 
 
Det regnede, da spillerne ankom til golfbanen, og 
langt de fleste sørgede da også for at komme i 
regntøjet, mens de endnu var indendørs. 
 
 
Det siges, der ikke er noget, der hedder dårligt vejr, 
blot forkert påklædning! 
 
 
Denne dag var der ikke mange blottede hoveder. 
  
 

 

       



Traditionen tro var der en Enkelt til de medlemmer, der havde lyst. 

   
 

Jeg har hørt om De Grå Pantere, men hvad skal man kalde disse ældre, glade, sortklædte spillere? 

           
Det regnede ikke særlig kraftigt og holdt da også op efter et par timer. Det forblev dog stadig skyet, men 

solen viste sig på et tidspunkt ganske kortvarigt, og det endte med at blive et ganske behageligt golfvejr. 

 



Spillet gled rimeligt, og der var ikke megen ventetid på banen 

 
- bortset fra en let sammenstimling af damer et ganske særligt sted! 

  
 

Humøret fejlede ikke noget hos de spillere, jeg mødte undervejs, de så ud til at hygge sig. 

  



Selv de spillere, der var lidt på afveje, tog det med højt humør. 

  
 

Endelig kom regnskabets time! 

 
  

I Café Solvogn var der dækket op til middag bestående af forloren hare med tilbehør samt æblekage, og i 

lokalet sås også ved dette arrangement rigtig mange glade ansigter. 

  



 
 

  
 

   
 



Efter middagen blev det tid til at påbegynde medlemsmødet. 

Første punkt på dagsordenen var præmieoverrækkelser. 

Dagens greensome holdturnering  

Der var vinpræmier til vinderne, i alt 24 flasker sponsoreret af Hotel HøjbySø. 

9-huls banen 
 
 

1. med 18 p   Søren Andersen 
                           Birthe Pløger 
2. med 17 p    Pia Engbirk 

                     Bent Sønderby 
3. med 16 p    Mari-Ann Malmberg 

                     Karin Christensen 

 
 

18-huls banen 
1. med 36 p/ s9- 17 p 

Susanne Nyholm Leuring 
Ernst Leuring 

2. med 36 p/ s9 – 15 p 
Finn Sørensen 
Jørgen Wiell 

3. med 35 p 
Jørgen Gylling 
Jørn Kragh Nielsen 

  
 

Den gennemgående fredagsturnering 

Præmierne i samtlige rækker var følgende: 

1.præmie: Gavekort til Hotel HøjbySø på 350 kr. sponsoreret af Hotel HøjbySø. 

2.præmie: Gavekort til Hotel HøjbySø på 300 kr. 

3.præmie: Gavekort til Rørvig Fisk på 250 kr. delvis sponsoreret af Rørvig fisk. 

4.præmie: Gavekort til Hotel HøjbySø på 225 kr. 

5.præmie: Gavekort til Progolf på 200 kr. 

6.præmie: Gavekort til Café Solvogn på 175 kr. delvis sponsoreret af Café Solvogn. 

7.præmie: Gavekort til Odsherred Teater på 150 kr. delvis sponsoreret af OT (18-huls banen) 

                    Gavekort på 150 kr. til Lokalkompagniet (9-huls banen). 

 9-huls banen/damer  9-huls banen / herrer  

1 Lisbeth Berger Frederiksen 90 p Flemming Frederiksen 99 p 

2 Mari-Ann Malmberg 80 p Henrik Bergenholtz 98 p 

3 Pia Engbirk 64 p Søren Andersen 83 p 

4 Connie Thomsen 57 p Erik V Poulsen 69 p 

5 Birthe Pløger              53 p, hcp 34,6 Jens E Thomsen 66 p 

6 Jytte Johansen           53 p hcp 39,0 Alex Johansen 61 p 

7 Marianne Andersen  53 p hcp 47,0 Jan Neye 53 p 



       
 

18-huls banen 

Damer A 
 

1. Winnie Bech med 128 p/hcp 18,7 
2. Ina Kristensen med 128 p/ hcp23,3 
3. Bente Bertelsen med 79 p 
4. Berit Vardil med 75 p 
5. Ingelise Badsted med 65 p 
6. Alice Ipsen med 55 p 
7. Alice Waldner med 47 p 

 

 
 

Damer B 
 

1. Lisbeth Bjørk med 98 p 
2. Winnie Jørgensen med 91 p 
3. Else Marie Alsen med 88 p 
4. Rita Jensen med 86 p 
5. Lilian Ekelund med 80 p/ hcp 26,7 
6. Birgit Palludan med 80 p/ hcp 27,2 
7. Grethe Jørgensen med 80 p/ hcp 25,2 

 
 

Damer C 
 

1. Jonna Stoltz med 80 p 
2. Ingrid C Christensen med 79 p 
3. Lone Nielsen med 71 p 
4. Lene Knudsen med 67 p/ hcp 28,2 
5. Tove Thomsen med 67 p/ hcp 30,9 
6. Annethe Rolling med 65 p 
7. Lene Jørgensen med 59 p 

 



Herrer A 
 

1. Ib Bertelsen med 78 p 
2. Kurt Kristoffersen med 72 p 
3. Vagn Søllested med 70 p 
4. Jørn Larsen med 66 p 
5. Per Bøgebjerg med 63 p 
6. Ole Jørgensen med 60 p 
7. Børge Exaudi med 59 p 

 
  

Herrer B 
 

1. Henning Clemmensen med 81 p 
2. Finn Sørensen med 77 p 
3. Flemming Bech med 71 p 
4. Poul Christensen med 68 p 
5. Leif Thomsen med 67 p 
6. Jan B Thomsen med 55 p 
7. Ernst Leuring med 51 p 

 
 

Herrer C 
 

1. Leif Jørgensen med 89 p 
2. Jørgen Wiell med 81 p 
3. Poul Dengsøe med 77 p 
4. Lars Hansson med 57 p 
5. Per Bjørk med 55 p 
6. Mogens F Andersen med 53 p 
7. Sven Ipsen med 51 p 

 
 

 
9-huls banen 
 
Seniorklubmestre 2018                
 
 
Lisbeth Berger Frederiksen 
Flemming Frederiksen 

 
 



 
18-huls banen 
 
Seniorklubmestre 2018      
 
           
Winnie Bech 
Ib Bertelsen 
 

   
 

Hulspilturneringen High-Low 2018 

Ingelise Badsted og Bent Olsen blev seniorklubmestre i hulspil 2018. 

Ingrid Cronquist Christensen og Poul Christensen blev nr.2. 

 
                       

 

               Årets Seniorgolfer 2018 
 
Det falder mig en anelse vanskeligt at skrive 
om dette punkt, idet det var Jonna Pedersen, 
der blev udnævnt, og hende kender jeg alt for 
godt. Jonna blev glad for den påskønnelse, 
prisen viser, i forbindelse med de opgaver, hun 
med glæde udfører og har udført for 
Seniorklubben. 

 

Der blev også plads til klappepræmier til de ikke vindende medlemmer, og bolde kan man aldrig få for 

mange af. 



Formanden holdt tale og sagde officielt farvel til Grethe Funder, som har været kasserer i Seniorklubben 

gennem 8 år. Grethe har desuden været primus motor i arbejdet med at få 9-huls banen til at fungere, 

hvilket er lykkedes til fulde. Kalle takkede på vegne af medlemmerne for den indsats, Grethe har ydet og 

den interesse, hun har udvist for klubbens udvikling. 

          
9-huls banens repræsentant takkede ligeledes på spillernes vegne. 

2. Beretning om sæson 2018 

Der henvises til den skriftlige beretning, som er udsendt til alle medlemmer inden mødet. 

Formanden havde dog enkelte tilføjelser: 

• Flemming Frederiksen stod for 2 ture til Midtsjællands GK for 9-huls banens medlemmer i maj og 

september. Begge gange var der 15 deltagere. 

• Hotel HøjbySø har sponsoreret naturalier og gavekort til Seniorklubben i 2018 for 19.080 kr. 

Desuden sponsorgaver til dameklubben, begynderafdelingen og Hole-in –One for yderligere 

6.860 kr. EN STOR TAK herfor til Gert. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Fastsættelse af kontingent for 2019 

 Årskontingentet er uforandret. 

4. Vedtagelse af opdaterede klubregler 

Der henvises til de opdaterede klubregler fra 5.oktober 2018, som alle medlemmer har fået tilsendt. 

Der skal fra nu af vælges 2 suppleanter.  

Ændringerne blev godkendt. 

5.Valg af formand 

Kalle Schröder blev genvalgt med applaus. 

6.Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

Eva Alkestrup, Jens Falck- Jensen og Jørgen Krampau blev genvalgt med applaus. 

Desuden indtrådte Erik V Poulsen i bestyrelsen. 

7.Valg af 2 suppleanter 

Kurt Kristoffersen blev genvalgt med applaus. 

Desuden blev Flemming Frederiksen valgt. 

8.Fredagsgolfen 2019 

Der henvises til det udsendte materiale. 

Der har været for mange runder på over 5 timer i 2018. For at se hvad der kan gøres ved dette problem, 

afholdes der i næste uge et møde med repræsentanter for bestyrelsen i Seniorklubben og Baneservice. 

Derudover overvejes en model, hvor alle spillere starter løbende fra hul 1, hvilket kan lade sig gøre inden 

for vor tildelte fortrinsret til hul 1 fra 7.45 til 10.45. 

Måske skal man også overveje at have 10 minutters interval mellem starterne. 

Der udspandt sig en kort diskussion for og imod de nye om starttider. 

Forslaget forsøges gennemført i 2019 og tages efterfølgende op til revision. 



9.Eventuelt 

• Ole Hahn orienterede om Spaniensturen 16.-23.marts. 

Der er stadig mange ledige pladser, idet man gerne vil op på 20 deltagere. 

Se mere på hjemmesiden. 

 

• Per Bøgebjerg præciserede, at Jyllandsturen kommer til at ligge nogenlunde på samme tidspunkt 

som de øvrige år. Om indkvarteringen atter bliver på Hovborg Kro, vides endnu ikke. 

 

• Den 26.-29.maj 2019 bliver der arrangeret en tur til Sverige.  

Ängelholm æraen er desværre slut. Den har varet i 11 gode år under meget frie forhold for socialt 

samvær om aftenen. Mange tak til Alice og Sven Ipsen – selvfølgelig også for golfdelen. 

Eva & Kim Alkestrup samt Jonna & Jørgen Stoltz forsøger nu at leve op til det høje niveau. 

De planlægger indkvartering på Vallåsens Værdshus ca. 25 km. nord for Ängelholm. 

Prisen bliver ca. 3.400 kr., og der er plads til 30 deltagere. 

Turen bliver lagt ud på hjemmesiden med tilmelding fra 1.marts 2019. 

 

• Der blev spurgt, hvorvidt ordningen med golfvogne vil fortsætte i 2019. 

Der vil blive en ordning, formentlig ikke så meget anderledes end nu. Der er problemer med 

parkering og opladning af vognene, men man prøver at finde løsninger på dette. 

 

• Formanden sagde tak til Benny for et godt samarbejde i årets løb. 

Benny takkede medlemmerne for god modtagelse af Café Solvogn og sagde, at han og konen følte 

sig godt tilpas i klubben.  

 
 

Traditionen tro var der fællessang, inden Kalle afsluttede medlemsmødet og dagen ved at sige 

TAK FOR I ÅR OG PÅ GENSYN I 2019. 



Årsafslutningsturneringen forløb godt, var velarrangeret og hyggelig, men manglede der ikke noget? 

 

 
 
 
 
 

   

                                                              

Her kommer det så! 

 
 

TAK FOR I ÅR 
 

 

 
 
PÅ GENSYN I 2019 

 

 

Jonna Pedersen 7.oktober 2018 


