
 

Beretning om klubbens virksomhed i 2020 
Bestyrelsen v. Carl H. G. Johnsen                           

I forbindelse med generalforsamlingen i november 2019, blev der foretaget 4 genvalg til bestyrelsen, idet 

Tommy Dreyer Jensen, Henrik Petersen, Thomas Velser og jeg selv blev genvalgt for toårige perioder.                                                                                                                                                

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende, og det medførte ikke ændringer i den overordnede 

opgavefordeling, der fungerer virkeligt godt i den nuværende bestyrelse. 

I bestyrelsen har vi et godt samarbejde af den type, hvor vi tager mange åbne drøftelser af de 

forhåndenværende udfordringer og sørger for at være enige om en retning, som vi vil arbejde henimod. 

Vi har i bestyrelsen udarbejdet et sæt visioner og strategier, som vi normalt forfølger i det daglige arbejde 

med udvikling af klubben. I år er arbejdet dog sat lidt i stå grundet den særlige situation, som Danmark og 

dermed også Sorø Golfklub har stået i. Jeg vender senere tilbage til, hvad Corona-situationen har betydet for 

klubben, men for bestyrelsen har den betydet en del. Som de fleste andre – ikke mindst frivillige 

organisationer – ramte Coronaen også Sorø Golfklub uden, at vi var forberedte på det. Det medførte mange 

og til tider lange diskussioner i bestyrelsen om, hvilken retning vi skulle gå i. Men da ingen af os er 

sundhedsfaglige eksperter, valgte vi helt og aldeles at følge DGU’s retningslinjer. 

Et af de fokusområder, vi har haft i de tidligere år, har været fastholdelse af medlemmer. Det fokusområde 

havde vi i budgettet for 2020 sat penge af til at understøtte. Men da medlemstilstrømningen har været 

voldsom siden november 2019, har vi sat det fokusområde lidt på standby. 

Som i de foregående år har et andet fokusområde været at få konsolideret vores økonomi, så vi ikke pludselig 

overraskes af uforudsete udgifter, der kan medføre udfordringer for klubbens drift og overlevelse. 

Som man kan se også af dette års regnskab lykkes det meget godt. 

Faktisk lykkes det så godt, at vi arbejder på en omlægning af den restgæld, der stadig er i forbindelse med 

overtagelsen af banen og klubhuset, til en lavere forrentet gæld, så vi også fremover kan spare yderligere på 

den omkostning. 

I den anledning vil vi i bestyrelsen gerne takke de medlemmer, der har hjulpet klubben gennem overtagelsen 

ved at stille private lån til rådighed for os i overtagelsesperioden. Uden dem ville vi ikke have kunnet gøre det. 

Vi bruger stadig en stor del af bestyrelsesmøderne på at informere og koordinere arbejdet i udvalgene, og vi 

mener, at vi er på vej i den rigtige retning med klubben og dens største aktiv, banen. 

Livet i klubben v. Carl H. G. Johnsen                                                                                                                                           

Der sker mange ting i en golfklub i løbet af et år, og vi leverer masser af nyheder primært i form af 

nyhedsbreve, men også gennem opslag på både hjemmeside og Facebook.   



 

Til sæsonstarten introducerede vi en ny hjemmeside for klubben. Den synes vi er faldet rigtigt godt ud. Men 

som med alt nyt er der også her udfordringer i forhold til at finde fælles måder at bruge den på – også for 

underklubberne. Men vi mangler regelmæssige opslag på både hjemmeside og Facebook. Det har Michael Ø. 

Jensen fra bestyrelsen indvilget i at gøre noget ved, så hvis du har et resultat eller andet, der skal 

offentliggøres, så skriv eller ring til Michael – gerne med billeder på nyhederne. 

Som omtalt tidligere, ramte Coronaen også Sorø Golfklub. Det betød en meget anderledes sæsonstart, end vi 

havde håbet på i år. Banen fremstod knivskarp og vi var klar til et fantastisk godt år. Coronaen ændrede dog 

rigtig meget for os, der nyder at spille golf, men med DGU’s retningslinjer blev der også mulighed for at spille, 

dog under iagttagelse af visse restriktioner.  

Der, hvor Coronaen har betydet allermest, er i forbindelse med turneringsafvikling. Her betyder 

forsamlingsforbud, at der har været alle mulige begrænsninger for at samles i forbindelse med både start og 

slut, og det har lagt en voldsom dæmper på antallet af turneringer – særligt i foråret. 

Der skal herfra lyde en kæmpe tak til vores sponsorer. Uden den økonomiske støtte, der kommer herfra, ville 

vi ikke kunne have så højt et niveau, som vi har. Vi ved, at I med virksomheder også lider under krisen. Derfor 

er det endnu mere fantastisk, at I stadig ønsker at støtte klubben gennem jeres sponsorater. Tusind tak! 

Kontoret v. René Nielsen 

Igen i denne sæson startede planlægningen af den kommende sæson i oktober måned med møder i de 

forskellige udvalg som turneringsudvalg, sponsorudvalg, markedsføringsudvalg og begynderudvalg. Det meste 

af december måned blev for mit vedkommende brugt til at besøge alle klubbens sponsorer og sige tak for det 

gode samarbejde og deres uvurderlige støtte til vores klub. Samtidig fik alle sponsorer en julegave. 

Klubben oplevede fra sidst i november og frem en stigende interesse for at blive medlem i Sorø Golfklub. Først 

og fremmest fordi en af vores naboklubber måtte lukke, men mange andre golfspiller ville gerne meldes ind i 

Sorø Golfklub og benytte bla. frit spils muligheder samt SGO-ordningen som klubben tilbyder. Vi har i sæsonen 

fået over 300 ny indmeldelser som dækker fuldtidsmedlemmer, fleks-medlemmer og prøvemedlemmer. 

I marts kom så desværre Covid-19 som vendte op og ned på hverdagen i klubben. Hvordan skulle klubben 

håndterer situationen. Der kom løbende ændringer fra sundhedsmyndighederne vedr. restriktioner om 

hvordan vi måtte have åben eller om der måtte spilles golf og hvordan runder skulle afvikles. Klubben prøvede 

på bedst mulig måde at holde klubbens medlemmer orienteret via mange nyhedsbreve når der kom 

ændringer. Heldigvis kom golfen i gang igen i april og med en belægning på banen som ikke tidligere er set. 

Tilstande blev normaliseret i klubområdet og på banen i løbet af foråret. 

Der er i denne sæson spillet ca. 36-37.000 runder på vores banen en stigning på omkring 5.000 runder fra året 

før, hvilket har givet større pres på banen. Der har ligeledes været over 6.000 gæstespiller greenfee, gæster 

fra fritsspils klubberne og medlemmer med SGO-ordningen. 

 



 

Klubbens 16 golfbiler har haft en travl sæson, 2.600 runder har de kørt det er en stigning på 700 runder fra 

året før. 55 af klubbens medlemmer som er over 70 år eller gangbesværet har erhvervet sig et årskort. 

Ligeledes har green-fee gæster benyttet muligheden for at leje bil ca. 650 runder. Denne stigning i brug af 

biler på over 30% har medført en betydelige større arbejdspres for spec. Jørgen Marcussen som står for 

rengøring og undertegnet med reservation samt at sætte biler til opladning efter brug både om dag men også 

efter lukketid. Heldigvis kører Jørgen tit ud og sætter biler ind om aftenen. TAK til Jørgen for din indsats, ikke 

kun med biler, men også med alt det andet du hjælper til med i klubben som frivillig, spec. hver søndag i 

sæsonen hvor du står for boldopsamlingen på rangen. 

Også en stor tak til alle de frivillige som hjælper til omkring klubhuset og på banen. Ikke mindst Ove 

Berthelsen som står for alt arbejde omkring skilte i klubhuset og på banen, samt div små reparationer i 

klubhuset. 

Covid-19 har været årets store udfordring for klubben og kontoret, men der skal lyde en stor tak til jer 

medlemmer for I har respekteret div. forbund som sundhedsmyndighederne kom med, samt jeres forståelse 

for jeg ikke har haft den samme tid til at tale med jer pga. den meget travlhed på kontoret. 

Jeg glæder mig til sæson 2021 med et håb om mere normale tilstande i vores klub. 

Klubhuset v. René Nielsen 
I løbet af vinteren blev klubbens to omklædningsrum renoveret. Alt sanitet og belysning blev skiftet, bænkene 

blev malet (tak til BL Lakering v/Boye Larsen) der blev sat nye badekabiner op, flere fliser blev skiftet og de to 

rum blev malet. Jens Christian og Jan stod for meget af det hårde arbejde. Omklædningsrummene stod klar til 

sæsonstart, men desværre måtte vi ikke åbne dem før i juni pga. Covid-19. 

Der er ligeledes skiftet sanitet i de to toiletter i klubhuset ved garderoben. 

I marts måned indkøbte klubben 10 nye borde til terrassen. 

Greenkeeperne v. Jens Christian Andersen 

Banen blev som vanligt åbnet først i marts måned. Banen stod flot og klar til ny sæson, desværre blev 

opstarten ganske kortvarig, da Corona en hurtigt lukkede banen. Arbejdet blandt greenkeeperne fortsatte dog 

og vi fik lavet en del på banen, ganske klar til atter at starte op under skærpede forhold.  

Igen i år har vejret spillet ind i forhold til vores muligheder for at have de optimale vækstforhold, et langt, 

koldt og tørt forår gjorde at græsset ikke havde de optimale vilkår.  

Vi har været glade for vores mange medlemmer og gæster på banen. Faktisk er det jo et luksusproblem, men 

faktisk har vi haft svært ved at kunne udføre arbejdet på banen, uden at være til gene for golf spillet. For at 

kunne nå at udføre vores job, har vi været heldige at have haft Stephen ansat til at hjælpe os, Stephen har 

været hos os 3 gange om ugen over de 4 sommermåneder, det har været en god hjælp for os.  



 

Vi har haft en større planlagt opgave, at vi gerne ville lave en oprensning af vores søer. Vi har derfor lejet en 

stor gravemaskine for at kunne udføre opgaven. Vi havde et super godt team med at rense op og bagefter har 

Jan været i gang med at rette søkanterne, så alt nu igen står flot. I den forbindelse har vi haft en stor hjælp fra 

Flintstones, som udover at have passet stengærde og buskrydning, også har reetableret kørespor. Vi håber 

Flintstones har syntes det var lige så hyggeligt som os at være med i processen, i hvert fald har Hanne sørget 

godt for alle mand med diverse gode hjemmebag til kaffen. 

Over sidste del af sommeren kom der atter tørke, det har været hårdt for græsset på fairway, derfor går vi 

snarest i gang med at efterså. Det vil blive udført af Morten og Jens og vare ca. 10 dage. Vores valg af græs er 

hårdfør for både slid og tørke.       

Beretning fra Sponsor-og Markedsføringsudvalget v. Henrik Petersen 

Der er sagt meget siden marts omkring Corona og mange restriktioner i og omkring Golfen, MEN MEN 

alligevel er det lykkes igen i år at sætte ny rekord - Vi har simpelthen aldrig haft så mange sponsorer som i 

denne sæson, nye er kommet til og alle eksisterende sponsorer har valgt selv i denne lidt usikre tid at 

forlænge Deres sponsorat, kun en enkelt har valgt ikke at forlænge pga. af fraflytning. Vi har måttet være 

kreative for at finde nye sponsor muligheder, vi har sågar fået flere Buggys med logo end vi nogen sinde har 

haft.  

Der skal lyde en stor TAK til ALLE sponsorerne for støtten, selv i disse lidt svære tider, det sætter vi utrolig stor 

pris på. 

Der skal også lyde en stor TAK til udvalget og ikke mindst Rene for det fantastiske arbejde. 

Som I alle ved har vi i år kun afholdt et enkelt sponsorarrangement, 85 deltog til den lidt anderledes dag. Alle 

deltagerne startede dagen med en dejlig frokost, herefter en herlig runde golf, i fantastisk solskinsvejr, som vi 

jo ikke er vant til. Rundt på banen var der forskellige vinsmagninger samt udskænkning af øl og vand, og ikke 

mindst en fransk hotdog. En fantastisk dag og ikke sidste gang at vi afholder dagen på denne måde. 

Af mere markedsføringskarakter kan nævnes at vi som andre år har haft annoncer i Golfavisen og på 

Facebook. Som noget nyt i år har vi ligeledes annonceret i EURO MAN, med artikel om Sorø Golfklub og vi har 

haft reklame i 3 måneder på bussen i Sorø. 

Som I alle sikkert har bemærket, er vores nye hjemmeside aktiveret. 

Til sidst men ikke mindst TAK til alle jer som gør vores arbejde lettere i Sponsor- og Markedsføringsudvalget. 

Begynderudvalget v. Lena Lund Pedersen 

I begynderudvalget har vi i år løbende tilpasset planen for de nye medlemmer, ud fra de muligheder der har 

været for at samles i forhold til covid-19 restriktionerne. 



 

I begynderudvalget glæder vi os over de mange nye prøvemedlemmer, i årets løb har vi haft i alt 95 voksne og 

14 børn, heraf har de 26 har meldt sig ind i klubben, 1 er stoppet, 68 har ikke taget stilling endnu, deres 

prøvemedlemskab er gældende ud. 

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 afviklet begynderturnering om onsdagen i sæsonen, og 2 lørdage er der afviklet begyndermatch på par 

tre banen, med efterfølgende spisning i klubhuset. Søndagsmatcherne har vi afviklet hver anden søndag, hvor 

alle med handicap +36 har fået en personlig invitation til at deltage, der har været stort tilslutning til 

søndagsmatcherne. 

Da der er rigtig mange spillere på banen i år, og frem til juni måned havde vi løbende start, besluttede vi at 

fastholder onsdag for begynderne og "DVDP" om torsdagen, på denne måde kunne 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 deltager på dagen, hvilket er det højeste antal i mange år. 

Dagen blev afviklet i det skønneste vejr, og med megen ros fra de mange deltager for dagens arrangement, 

stor tak til Steffen og de guider der stod for afviklingen af dagen. 

I år var det ikke muligt at afholde opstartsmøde for klubguider i marts måned. Guiderne har fået tilsendt 

oversigt over opgaverne for guiderne, ”hvordan hjælper jeg en ny golfspiller”, introduktion af pensum for 

prøvemedlemmer, samt oversigt over planlægning af ons- og søndagsmatcher. 

I år har der ud over den individuelle træning været afholdt fællestræning for begyndere. Alle over 25 år på 

lørdage klokken 09.00-11.00, med efterfølgende spil på par 3 banen. For alle de nye medlemmer under 25 år 

har der været fællestræning mandag aften, samme med klubbens øvrige medlemmer i denne målgruppe. 

Steffen Høier og Jesper Dichmann har afviklet kurser i golfreglerne for alle prøvemedlemmer i Sorø Golfklub. 

Der skal lyde en stor tak til Steffen Høyer og alle jer frivillige klubguider, der på bedste vis tager godt imod de 

nye golfere og er med til at give nye medlemmer intro til golfens både skrevne og uskrevne regler på banen. 

Og som noget af det vigtigste, understøtter at alle bliver en del af et golfnetværk. 

 

Baneudvalget v. Tommy D. Jensen 

Baneudvalget sluttede 2019 af med at drøfte emner fra generalforsamlingen, såvel som at klargøre til 

vinteren, deriblandt at få Lyngebækgruppens planer drøftet og klarlagt, sådan de var klar til januar 2020. 

Desværre blev vinteren meget våd og varm, hvilket gjorde det umuligt for gruppen at udføre de planlagte 

opgaver, så dette må vente til januar 2021. 



 

Ét af emnerne fra generalforsamlingen var hvordan ændringer på banen blev varetaget, dette blev fulgt op 

med møde med relevante personer i klubben for yderligere drøftelser. Gode drøftelser som er bearbejdet, 

hvor det i udvalget er besluttet at inddrage DGU’s baneafdeling og deres arkitekt. Der er planlagt 

efterårsmøde med arkitekten, hvor de i udvalget drøftede opgaver bliver besigtiget. Deriblandt hvordan vi får 

lavet området på hul 10 hvor 2 fairway bunkers er nedlagt, hvor udvalget vil lade arkitekten få frie hænder til 

et forslag – nye dygtige øjne skader aldrig. 

Som vores greenkeepere også beretter, så har vi igen i år været voldsomt udfordret på manglende vand, og 

meget lange tørkeperioder. Dette har desværre skabt fairways som ikke lever op til den standard vi gerne vil 

stå for i Sorø GK. Det blev derfor besluttet i bestyrelsen, at indstille baneudvalget til at kigge på mulige 

løsninger for vanding, især med hensyntagen til de tilladelser vi ligger inde med for indhentning af vand. 

Resultatet blev, som det også er meldt ud i nyhedsbrev, at der planlægges kunstig vanding af de absolut mest 

udsatte steder på bag 9. Vi kunne desværre så her i starten af oktober, konstatere at væksten, til trods for 

vand fra oven, ikke har været tilstrækkelig og fairways står med mange pletter uden vækst. Dette er der taget 

hånd om, men betyder samtidigt at vandingsprojektet sættes på hold, indtil vi er helt sikker på at øget kunstig 

vanding giver den ønskede effekt. 

Vores løbende projekt med ændring af græsarter i greens forløber planmæssigt, dog er vi ikke endnu kommet 

helt af med den art som vi allerhelst vil af med, men der knokles videre. Synes også vi kan konstatere ud fra de 

mange meldinger der kommer fra medlemmer og gæster, at greens har været rigtige fornuftige og ensartet, 

så hvad det angår er vi rigtigt tilfredse. 

Baneudvalget fortsætter det store arbejde vi har på mange fronter, og vi glæder os over de mange 

medlemmer som rent faktisk skriver til os med de oplevelser de har. Vi håndterer alle henvendelser seriøst, 

blot skal I have forståelse for, at vi naturligt kigger på de områder som flertallet pointerer for udvalget. 

Juniorudvalget v. Michael Ø. Jensen 

Arbejdet med juniorerne blev også ramt af Coronaen. Der var et meget uheldigt sammentræf mellem 

sæsonstart og nedlukning af landet. Alle planlagte initiativer i forbindelse med sæsonopstarten måtte 

henlægges, og vi afventede DGU’s udmelding omkring retningslinjer for fællestræninger, spil på banen og 

afvikling/deltagelse i turneringer.  

For de mindste juniorer betød det blandt andet at de initiativer som DGU havde iværksat, i forbindelse med 

tilblivelsen af to nye turneringer for denne målgruppe lod vente på sig. Vi fik i SGK derfor lidt uventet æren af 

at skulle afvikle premieren på de to turneringer, Jungletræf og Super6 på området omkring par 3 banen. 

Deltagerne, såvel de udøvende børn og deres forældre, søskende og hjælperne havde et brag af en dag, og 

det må siges at turneringsformen ramte målgruppen.  

De større juniorer har haft stor succes på banen i løbet af året. Med deltagelse både på hold i 

Danmarksturneringen, og som individuelle spillere på adskillige ranglisteturneringer, har de gjort Sorø 

Golfklub ære hen over sæsonen. Har ikke overblik over hvor mange drenge der er med på herreholdene. Men 

der er 3 piger med på dameholdet. Sorø har ikke tilmeldt noget ungdomshold i Danmarksserien (ny turnering 

- måske næste år?) JHT havde vi desværre ingen hold i år. D-tour (tidligere kreds og JDT) var Sorø kun med i 

Vallø: Felix 4. Plads, Kaya 1. Plads i hver sin række. Girls only: Kaya 2. Plads i en af afdelingerne. Elite pige tour 



 

finale: Ditte 3.plads, Louise 5. Plads DM junior: både Louise og Ditte kvalificerede sig videre til hulspilsfinaler. 

Louise røg ud i 1/8 finale og Ditte røg ud i 1/4 finale. DGU har udtaget Louise til udviklingsgruppen (tror jeg 

den hedder) Klubturneringer i Sorø er der også altid mange juniorer med som gør det godt. Martin og Oskar 

Harald har spillet med i elite tour drenge. Og Oskar var med i finalen i Sorø. 

 

Turneringsudvalget v. Thomas Barfod Velser 

Året blev præget af Covid-19 som alle ved. Alligevel har der været stor tilslutning til de afholdte turneringer. 

Nogle turneringer blev aflyst, heldigvis kom 2 nye turneringer til, nemlig Race to thailand og 

afslutningsturneringen som afløste åbningsmatchen. 

En stor tak skal lyde til alle sponsorerne som trodsede manglende præmieoverrækkelse, begrænset antal 

deltagere og ingen ophold på restaurantområdet efter spil, og alligevel valgte at sponsorere præmier. Uden 

dem – intet turneringsliv. 

I turneringsudvalget håber vi på en mere normal sæson i 2021, og vi håber på at få endnu flere deltagere til 

klubturneringerne. Alle opfordres til at deltage uanset handicap og spilleform. 

I den medsendte tabel kan man se udviklingen i deltagere over de sidste 5 år. 

 

Turnerings antal deltager 2016 2017 2018 2019 2020 

            

Åbningsturnering 115 119 128 106   

Sparekassen sjælland   80 80     

Pinseturnering 73 79 88 101   

Grundlovturnering 72 65 88   91 

Sct, hans turnering 48 44 44     

Festweekend torsdag     60 76 84 

Festweekend fredag   78 48 57 78 

Festweekend lørdag   76 80 88 88 

Festwekend søndag   112 88 104 100 

Foresome mesterskab 52 64 60     

Ledernes turnering 56 54 62 92 72 

Golfhæftet       88 52 

Golftyskland       74 42 

Jubilæumsturnering       128   

GBB   98 74     

Race to thailand         48 

Afslutningsturnering         78 

            

Samlet deltager antal 416 869 900 914 733 

 

 

 



 

Regel- og handicapudvalget v. Thomas Barfod Velser 

Sæsonen 2020 har ikke budt på nye tiltag, idet indførelsen af WHS ”det nye handicapsystem” blev udskudt til 

2021. Alle kan se deres handicap som det vil se ud efter det nye system, ved at logge på golfbox og under 

”scores” at finde fanen med den nye handicap beregning. Da det ikke er muligt at samles med de nuværende 

regler, vil udvalget ikke, som ellers overvejet, indkalde til orienterende klubaften. Golfbox udregner selv 

handicappet efterhånden som der indleveres scorekort i løbet af sæsonen. Jo flere scorekort der indleveres jo 

mere retvisende handicap. Vær opmærksom på at alle som noget nyt kan indlevere scorekort fra private 

runder, samt at man kan indlevere fra runder med 9-17 huller (og naturligvis 18 huller). Selv om det ikke er 

en decideret Regel i golf, har langsomt spil fyldt en del i år, formentlig fordi der er kommet flere spillere i 

klubben, hvilket er glædeligt, og samtidig er golfspillere som helhed blevet mere ”spillelystne”. Udvalget 

opfordrer til at man kigger på scorekortet hvor optimale tider pr hul er markeret, og at man overholder disse 

tider. Man bør holde trit med bolden foran til enhver tid. Vink igennem så snart man bliver klar over at der 

skal ledes efter en bold. Før scorekort på teestedet ved næste hul osv. Klubben overvejer igen at indføre 

banekontrol og evt starter på hul 1, ligesom der opfordres til at man kombinerer til 4-bolde på tidspunkter 

med meget tryk på banen, for at promovere bedre flow på banen uden ventetid. 

 

Sportsafdelingen v. Steffen Høyer 

 

Grundet Corona udviklingen i foråret afgjorde DGU, at første spille-weekend i damarksturneringen i starten af 

maj måned, ikke kunne gennemføres. Dermed blev hele danmarksturneringen halveret og der kunne kun 

gennemføres 3 matchdage. For alle hold i Danmark skulle der så kun spilles èn kamp mod hver af de andre 3 

hold i puljerne. Det var derfor meget vigtigt at vinde den første kamp, hvis et hold skulle gøre sig 

forhåbninger om at kunne vinde en pulje. 

 

Vores Damehold som spiller i kvalifikations-rækken, tabte den første kamp meget knebent med 5-4 mod 

Ledreborg. Den anden kamp blev spillet mod Smørum og Sorø vandt rimelig sikkert 6-3. I den sidste kamp var 

vores damehold ramt af afbud fra 2 rutinerede spillere, og Korsør vandt kun lige med 5-4 over Sorø. Holdet 

har i de 3 kampe ikke været i stand til at stille med stærkeste opstilling grundet skader og afbud. De spillere 

som så trådte ind på holdet, leverede gode og meget lige kampe – med spænding til sidste hul. 

 

Super-Veteranholdet leverede igen stabilt spil i 2020 og spillede sig til en 3. plads i 1.division. Dermed 

bevarede holdet pladsen i fornemste og bedste række forud for 2021. Puljen bestod udover Sorø af erfarne 

og gamle danske klubber som Københavns GK, Sydsjællands GK og Køge GK. Veteranholdet er meget 

engageret i både deres træning og spil. Selvom alle deltagere har rundet 70 år bliver der stadig arbejdet på at 

finpudse spillet og søger vedvarende efter det der kan gøre spillet mere stabilt. 

 

Veteran-holdet som først er blevet etableret i 2020, vandt sikkert deres pulje og skal i 2021 spille i 2.division. 

En del af deltagerne har gennem årene spillet på seniorholdet, men tiden er nu blevet ”modnet” og nu spiller 

samme spillere på Veteranholdet. Deres rutine har gjort sig gældende og hopper derved op i divisionerne. 

Det bliver spændende at se om de kan forsætte deres sejre til næste, når der bliver mere kamp om de 

enkelte point. 

 



 

Seniorholdet som har været noget svækket, måtte desværre se sig slået i deres pulje - og må til næste år 

spille i kvalifikationsrækken. Det har været svært at kunne stille med stærkeste opsætning, men deltagerne 

starter på en frisk i 2021. 

 

Herrernes 2. hold som hovedsageligt består af ungdoms-spillere i udvikling var målsætningen fra sæsonstart, 

at vinde puljen. Fra allerede det første drive mod den første modstander, var der ingen tvivl om 

styrkeforskellen i puljen. Sorø vandt sikkert alle 3 kampe – og oprykningen til 4.division var en realitet. 

Tillykke! Næste sæson byder på mere modstand og kampene vil blive mere tætte. 

 

Herrernes 1. hold var ude i en ren gyser i den sidste kamp mod Odense. Begge hold havde vundet deres to 

første kampe – og der var derved ”puljefinale” i denne sidste kamp på Trelleborgs anlæg. Odense kunne klare 

sig med et uafgjort resultat på dagen grundet flest kamp-point inden mødet med Sorø. Odense lagde 

stærkt ud med at føre 6-0 efter formiddagens foursome-matcher. Nu skulle Sorø ud at vinde 5 ud af 6 singler, 

for at vinde kampen. Dette er statistisk meget svært i en 2.divisions-kamp. Sorø kom bedst fra start og 

matchen blev mere og mere spændende som timerne gik. Sorø vandt 4,5 point ud af 6 mulige – og derved fik 

Odense lige præcis den uafgjorte match (9-9) som de havde brug for, for at blive puljevindere. 

 

John Axelsen ”turnede” til pro-tilværelsen i forsommeren – og fra dette tidspunkt kan hans golfrunder nu 

måles ved at se på bankkontoen. Grundet Corona-tiden har det været vanskeligt, hvis ikke umuligt, at spille 

de ønskede antal turneringer henover sæsonen. Mange turneringer er selvfølgelig blevet aflyst. John har 

blandt andet spillet Challenge-Tour i Irland og Italien. Begge turneringer spillede John sig videre efter cuttet 

om fredagen og fik ganske fine placeringer. John arbejder hårdt på den tekniske udvikling, som stille og roligt 

skal være med til at bringe ham højere op på de professionelles ranglister. John spiller Challenge-Tour i 

starten og midten af november i Spanien. 

 

Tak!...til alle som har deltaget på et af klubbens hold i løbet af sæsonen 2020. Og tak til alle som havde lysten 

til at være en del af et team. 


