
 

 

Sommer nyhedsbrev fra 
Sorø Golfklub. 

Nyt fra bestyrelsen v/Carl Henning G. Johnsen.                                           
De sidste mange nyhedsbreve har især haft fokus på Corona-situationen i forhold til spil på banen i Sorø 
Golfklub. Og rigtig mange af bestyrelsens drøftelser har i perioden siden starten af marts netop drejet sig 
om det emne. Derfor er der også mange ting, vi har måttet skyde i baggrunden, for bedre at kunne 
koncentrere os om at holde gang i klubben. Og det er lykkedes, synes vi, at holde gang i klubben – helt 
ekstraordinært godt.  
Banen står flot og vi har haft en fantastisk stor medlemstilgang siden medio november sidste år. Så nu er 
der et stykke over 1000 medlemmer i klubben. Ud over at vi har fået tilgang af mange spillere fra andre 
klubber, så er det ekstra rart, at også nye golfspillere finder vej til klubben. Der er meget godt at bygge på 
for fremtiden. Og ja, bestyrelsen holder også sommerferie nu, men ikke mere end at vi d. 17. juli har en 
turnering for nye medlemmer med efterfølgende spisning i Tee-Stedet. Her vil de tilmeldte få informationer 
om klubben og klubber i klubben. 
Apropos turneringer, så ved vi godt, at der ikke har været det antal, som vi plejer. Og vi ved alle sammen 
også hvorfor. Men fra og med nu er der lukket mere op for gunstart m.v., så vi kan komme i gang med de 
planlagte turneringer. Det ser vi frem til. 
Økonomisk rammer Corona-situationen os selvfølgelig, men ikke med så stor kraft, som man kunne frygte. 
Det skyldes flere ting, hvor den store medlemstilgang selvfølgelig afbøder meget, men også vores 
forsigtighedsprincipper i forhold til økonomi spiller ind. Vi har en bundsolid økonomi i klubben. Og det har 
vi, fordi vi ikke lancerer vilde projekter eller investerer i ”nice-to-have-ting” men nøjes med ”need-to-have-
investeringer”. Og ja, det er kedeligt, men sikrer altså, at vi også i mange år fremover har en golfklub, 
som vi kan være stolte af.                                                                                                                     
Den seneste i en række af beslutninger om klubbens fremadrettede drift og økonomi er, at baneudvalget 
har udarbejdet - og fået tilbud på - en plan for opgradering af vores vandingsanlæg. Det har vi drøftet i 
bestyrelsen, og er enige om at iværksætte planen fra og med denne sommer, hvor de første sprinklere 
udskiftes ved greens og teesteder. Planen strækker sig over 3 budgetår og indebærer særligt en udvidelse 
af vandingsmulighederne på fairways på bagni. Det er samlet et en bekostelig affære, men det er 
nødvendigt for at have en bane, der også i tørketider er spilbar. 
      
Turneringsudvalget v/Thomas Barfoed Velser.                 
Efter et turbulent forår, er der nu endelig igen kommet gang i turneringerne i Sorø Golfklub. 2 turneringer 
er afviklet i bedste ro og orden. I forventning om at forsamlingsmulighederne fra den 8.7 øges til 100 
personer, har turneringsudvalget valgt at planlægge festugen afviklet som gunstart med 
præmieoverrækkelser som vi plejer. Vi håber meget på fuld deltagelse alle 4 dage, idet turneringerne er 
med til at fremme klublivet og samhørighedsfølelsen i klubben. Det gælder i øvrigt for alle klubbens 
turneringer. 
På nuværende tidspunkt er vi optimistiske omkring afviklingen af resten af årets turneringer. En stor tak til 
alle sponsorer for deres tålmodige deltagelse i forhold til de nødvendige omlægninger. 
Har man interesse i at bidrage med en indsats i turneringsarbejdet i klubben, kan man kontakte 
undertegnede. 
Thomas Barfoed Velser 
Tvel_72@me.com 
tlf 40457973 
 



 

 

Regel og handicapudvalget v/Thomas Barfoed Velser.                                                  
Der sker ikke det helt store i øjeblikket med hensyn til regler og handicap. De nye golfregler er 
implementeret og ser ud til at fungere godt. På nuværende tidspunkt er det fortsat vigtigt at indlevere så 
mange scorekort som muligt, idet der fra næste år fortsat er planer om at overgå til WHS. WHS systemet 
er baseret på gennemsnittet af de 8 bedste runder ud af de seneste 20 indleverede scorekort. Så det 
gælder om at indlevere så mange kort som muligt for at få et retvisende handicap. Man kan hurtigere 
bevæge sig op i handicap i det nye system og derved få glæde af flere runder med god score!! 
EDS begrænsningen er af samme grund fjernet for alle spillere over 4.5 i handicap. 
Et retvisende handicap efter handicap-systemet er afgørende for at vi som spillere kan konkurrere mod 
hinanden på lige vilkår, samt gør det muligt at spille under fair betingelser på fremmede baner. Man 
snyder ikke kun sig selv, men også mod-og medspillere hvis man ikke sørger for et retvisende handicap.  
  
Juniorafdelingen v/Michael Ø Jensen.                                                                                       
Juniorafdelingen går på sommerferie. Det betyder dog ikke at juniorerne ikke skal komme ud til Sorø 
Golfklub. Det gode ved sommerferien er nemlig at golfbanen og træningsfaciliteterne er åben hver dag og 
der altid er træningsbolde i kassen. Slå en masse gode slag, og se om banen vil være med til at give jer et 
nyt handicap i løbet af sommeren. Der er træning igen fra den 10. august. 

Sponsorudvalget.                                                                                                            
Klubben har siden sidste nyhedsbrev fået følgende nye sponsorer. DAKK ApS (Nokia), Fugleager 
Udlejning, TAPS Winebar Copenhagen, Firma Gorm Attrup (Tag og fliserens), SMI Ejendomme  
PHP Service & Skousen Ringsted/Slagelse.                                                                                                                        
I samme periode har følgende sponsorer forlænget deres sponsorat i Sorø Golfklub. KKP Adviser og 
Produktion, VVS Ingo Olsen, HB Pharma, Vingaloppen, Danbolig Sorø, Superbrugsen Sorø 
Lyshøjgård Lagerudlejning, Lederne Vestsjælland, Bang & Olufsen Sorø, IM Autoskadeservice,  
MH Rengøring, Digitell, Cletana Holding, Pro Construction, Optimus Anlæg Landinspektørfirma 
LE34, Golfshoppen, Sønderup Revisor, Byens Tag og Facade & Advokat Morten Lau Smith Novi.                                           
Carlsberg og Sorø Golfklub har forlænget sponsor og samarbejdsaftalen frem til den 31. december 2023. 
Sorø Golfklub siger tak til alle nye og nuværende sponsorer for opbakningen. Jeres opbakning er uvurderlig 
for klubben. 

Begynderudvalget v/Lena Lund Pedersen                                                                                                  
I begynderudvalget glæder vi os over de mange nye prøvemedlemmer, indtil nu er der i alt 60 voksne og 
12 børn. Vores opstart blev en noget anderledes plan pga. Covid-19, det har betydet at Steffen i starten af 
sæsonen har fundet "guider" der var i familie eller tæt på de nye spillere, så vi kunne overholde 
retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen og DGU. Herfra skal der lyde en stor tak til alle, der er/har været 
med til at modtage vores nye prøvemedlemmer. Vi har frem til den 30. juni haft løbende start onsdag kl. 
17.30 for vores begyndermatch, vi glæder os over, at vi fra den 1. juli igen har vores onsdagsmatcher, 
med gunstart kl. 18.00 om onsdagen, husk at scorekort skal afleveres til matchleder senest kl. 17.30. Der 
vil i år også være mulighed for at bestille mad inden vi går ud, så vi igen kan samles og hygge på 
terrassen eller i klubhuset efter dagens spil, og hylde dagens vindere. Der er også i år søndagsmatcher.  
Oversigt over hvornår de afvikles, kan du finde på klubbens hjemmeside og opslaget på matchleder 
kontoret. Da der er rigtig mange, spillere på banen i år, har vi besluttet at fastholder onsdag for 
begynderne og "DVDP" om torsdagen, på denne måde kan vi imødekomme flest mulige kan få tider på 
banen alle ugens dage.  
Golfens dag var i år flyttet til den 21. juli, der var 70 deltagere på dagen, hvilket er det højeste antal i 
mange år. Dagen blev afviklet i det skønneste vejr, og med megen ros fra de mange deltagere for dagens 
arrangement, stor tak til Steffen og de guider der stod for afviklingen af dagen.                                     



 

 

Da vi har mange prøvemedlemmer, kan vi godt bruge nogle flere guider. Hvis du har lyst til at være en del 
af holdet, så kontakt formand for begynderudvalget Lena Lund Pedersen på lenalundpedersen@gmali.com  

Baneudvalget v/Tommy Jensen         
Baneudvalget har gennem hele COVID-19 perioden arbejdet hårdt i baggrunden. De 2 vigtigste emner har 
været at få lavet et overblik over behov på banen i fremtiden, samt at vurdere behov for banepleje set i 
lyset af den store tilgang af nye medlemmer - STORT velkommen til jer alle.                                         
Der er slet ingen tvivl om at COVID-19 situationen har betydet voldsomt øget pres på vores bane, dette 
har været en landsdækkende trend, når vi så samtidig har haft så stor tilgang af nye medlemmer, betyder 
det naturligvis et langt større slid end normalt. Dette har vi naturligvis reageret på, blandt andet ved at 
ansætte yderligere i staben og ikke mindst tilpasse vores arbejdsrutiner til det øgede pres.                       

Et andet punkt som presser vores bane yderligere, er manglen på vand. Vi har nu gennem den sidste 
årrække set længere tørkeperioder, og det er nu besluttet at der skal gøres noget ved det. Derfor har BU 
fremlagt en plan for bestyrelsen, en plan som vil gøre det muligt at kunne vande de hårdest ramte fairway 
områder på bagni, vel at mærke inden for de rammer som vi har for årligt vandforbrug. Det betyder at 
samtlige sprinklere udskiftes på greens og teesteder. Det reducerer vandforbruget markant, og giver 
muligheden for at vande fairway områder. Der er hverken økonomi, eller for den sags skyld kapacitet i 
vores vandingssystem, til at vande alle fairways, hvor gerne vi end ville. Projektet startes op straks efter 
ferien, og løber yderligere over de kommende budgetår, da store dele af arbejdet alligevel skal ske i 
vinterperioden.  

At vi har fundet en løsning, som dækker de hårdest ramte områder, ser vi i BU som et markant løft for 
banens fremtid. Vi i BU har dog et lille opråb til alle medlemmer, nye som gamle - Pas på vores bane når 
du spiller gående, eller bevæger dig rundt i buggy, vi ser stort slid og den manglende vand gør at 
genvæksten ikke er særligt stor i øjeblikket.                                                                                           

Derfor... 

 Kør ikke buggy for tæt på greens/bunkers og teesteder 

 Ekstra omhyggelig med at lægge turf på plads 

 Ret mindst 1 nedslagsmærke op på green (også selv om det ikke er dit) 

Vi har den sidste tid fået en del klager, så der er lige nogle punkter som vi alle skal huske! 

 Vi ser desværre en langt større tendens til IKKE at rive i bunkers - Corona regler er IKKE længere 
gældende, så der SKAL rives i bunkers. 

 River i bunkers SKAL ligge i bunkeren 

 Cigaretskodder har ikke tidligere været et nævneværdigt problem i Sorø - DET er det nu! Disse 
hører sig ikke hjemme på banen, så er du ryger og ikke kan vente til efter runden - så tag dine 
skodder med dig!  

Til sidst ønskes I alle en god sommer, pas på vores bane og hinanden. 

 



 

 

Eliteafdelingen v/Henrik Petersen.               
Så kom vi endelig i gang med Danmarksturneringen, godt nok i en reduceret form, kun med 2 eller 3 
holdkampe og alle kampe spillet på neutrale baner.                                                                       
Nedenstående kan I se resultaterne fra de første holdkampe og sidste holdkamp spilles lørdag d. 15. 
august 2020.                                                                                                                               
Superveteran, de vandt 9-5 over Køge og tabte 8-6 til København – Sorø møder Sydsjælland i den sidste 
kamp, som spilles i Køge.                                                                                                                     
Veteran, de spillede uafgjort mod Harekær – Sorø møder Hornbæk i den sidste kamp, som spilles i 
Harekær.                                                                                                                                                
Senior, de tabte 12-2 til Ledreborg – Sorø møder Furesø i den sidste kamp, som spilles i Ledreborg. 
Damer, de tabte 5-4 til Ledreborg og vandt 6-3 over Smørum – Sorø møder Korsør i den sidste kamp, som 
spilles i Ledreborg.                                                                                                                                
Herre 5. Div., de vandt 8-4 over Ishøj og vandt 9-3 over Skovbo – Sorø møder CGC i den sidste kamp, 
som spilles i Skovbo.                                                                                                                                
Herre 2. Div., de vandt 15-3 over Trelleborg og vandt 11-7 over Sct. Knud – Sorø møder Odense i den 
sidste kamp, som spilles i Trelleborg.                                                                                                         
Der er rigtig mange spændende holdkampe tilbage, så kom ud og se lidt god GOLF, selvom de spilles på 
neutrale baner rundt i landet. 

Dameklubben.                          
Dameklubben har spilledag hver tirsdag. Vi har valgt at starte dagens match mellem kl. 16 og 17 fordi vi 
ønsker, at både erhvervsaktive og pensionister, skal have mulighed for at deltage. Vi er ca. 40 damer i 
dameklubben, som spiller, så ofte det er muligt. Vi har løbende start, man skal tilmelde sig ugens spil i 
golfbox senest mandag kl. 16, derefter sendes startlister til deltagerne. Vi ønsker at fremme et godt 
klubliv, derfor er det muligt hver tirsdag at spise sammen, efter vi har spillet 18 huller. Vi kan bestille et let 
måltid, på bestillingsseddel fra Teestedet inden vi starter og maden er klar, når vi har afsluttet, og dagen 
slutter rigtigt hyggelig på det 19. hul. Den sidste tirsdag hver måned har vi gunstart kl. 16.00 med sjove 
spilleformer herefter fællesspisning og præmieuddeling for den sidste periode.                                                            
Der er mere information på dameklubbens hjemmeside.  

DVDP.                 
Vi har spillet hver torsdag siden 7. maj. Fordi man selv skulle booke tid, var hele dagen til rådighed. Langt 
de fleste bookede tid sidst på eftermiddagen, som er vores normale gunstarttid. Det betød, at der fra 
starten trods alt var en slags samling. I gennemsnit har der været 30 spillere hver torsdag. Ca. 10 nye 
”medlemmer” er kommet til.                                                                                                                
Til månedsafslutningen 25. juni var der 34 spillende og spisende deltagere. God stemning og hos de fleste 
tilfredshed med, at vi fra nu af begynder og afslutter samlet.                                                                                  
I juli og august er der gunstart kl. 18. Da vi spiller ni huller, er vi inde omkring kl. 20.15. Vi indfører 
ordningen med, at man kan bestille mad, inden man går ud. Det sker fra 2. juli.  

Herreklubben.                                 
Efter lang tid med Coronaproblematik er Herreklubben nu igen oppe på fulde omdrejninger med mere end 
45 medlemmer. Vi er hver gang flere end 30 der spiller gunstart – på skift mellem slagspil og stableford - 
med tilmelding i Golfbox. Boldene laves helt tilfældigt, så man kan komme til at spille med så mange 
forskellige som muligt. Desuden er det muligt at møde op på dagen og spille med. Vi spiller hver mandag 
pt. med mødetid allersenest kl. 16.10. Det koster 20,00 pr. gang for medlemmer – kontingent er 350,00 
kr. om året. 



 

 

Under runderne indtastes alle scorer i Golfbox via mobil, så alle hele tiden kan følge stillingen undervejs, 
og GolfBox-administratoren slipper for en del tastearbejde. Der er hver uge præmier og Formel Golf point 
til de bedste.                                                                                                                              
Desuden spiller vi Ryder Cup mod Trelleborg Golfklub 1 gang om året, vi spiller mod Skovbo herreklub 
hjemme og ude og endelig har vi fast 1 weekendtur og 1 dagstur – weekendturen skulle i år have gået til 
Barsebäck, men den blev flyttet til Furesø Golfklub i Birkerød med overnatning på Rungstedgaard – og 
dagsturen går i år til Langesø Golfklub på Fyn. Desuden arrangerer vi ture til vores gratisklubber Næstved, 
Skovbo, Harekær og Brøndby.                                                                                                                
Sæsonen rundes af med et brag af en finale og efterfølgende fest og præmieoverrækkelse. I øjeblikket 
fører Jan Christensen A-rækken og Svend Pedersen B-rækken i Formel Golf. 

Seniorklubben.                                  
Vi er 90 medlemmer i seniorklubben. Vi mødes hver onsdag til vores løbende turnering, hvor der spilles 
stableford i 3 rækker. Man inddeles i række afhængig af hvilket handicap man har når halvsæsonen går i 
gang.                                                                                                                                              
Som det er tilfældet for alle har vi naturligvis også mærket Coronaen, men jeg synes alle har udvist og 
fortsat udviser respekt for den forandring det betyder for os alle. Stor respekt for vores personale som har 
været med til at sikre forholdene sådan at vi har kunnet spille stort set hele tiden.                                               
Vi glæder os til at kunne komme i gang med afvikling af arrangementer, hvor vi også får mulighed for at 
støtte Conni og hendes personale i Tee Stedet.                                                                                        
Hvis du er tæt på at fylde 60 eller allerede har passeret er du meget velkommen i seniorklubben. Du vil 
her møde en masse hyggelige golfvenner som vil tage godt imod dig. Du kan læse mere om, hvordan du 
kan melde dig via vores hjemmeside www.seniorklub-golf.dk . Har du spørgsmål er du altid velkommen til 
at kontakte en af os i bestyrelsen. 

Restaurant Teestedet tilbyder mad alle 4 dage til festugen.                                                              
Menu:                                                                                                                                                 
Torsdag:  Skinke med flødekartofler 75 kr.                                                                                               
Fredag: Frikadeller med kold kartoffelsalat 75 kr.                                                                                                 
Lørdag: Herregårdsbøf 75 kr.                                                                                                        
Søndag: Ribben sandwich 60 kr.                                                                                                                    
Man skal forudbestille maden inden man går ud til matchen, så er det klar til man kommer ind. 


