
 

 

Beretning om klubbens virksomhed i 2021 
Bestyrelsen v. Carl H. G. Johnsen  

I forbindelse med generalforsamlingen i november 2020, blev der foretaget 3 genvalg til bestyrelsen, idet  
Mogens Sandahl, Michael Ø. Jensen og Lena Lund Pedersen alle 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. 
Også i år har vi fortrinsvis arbejdet ud fra det sæt af visioner og strategier, som vi udarbejdede for snart en 
del år siden. Måske vi i 2022 skal gennemføre en gennemgribende revision af dem, da mange af målene 
allerede er indfriet – og visionerne ændret på andre. 
I bestyrelsen har vi fortsat det gode samarbejde, hvor vi tager mange åbne drøftelser af de  
forhåndenværende udfordringer og sørger for at være enige om en retning, som vi vil arbejde henimod. 
Gennem de sidste par år har medlemstilstrømningen været overvældende, og det har forøget presset på 
vores bane, særligt i weekends. Derfor afprøvede vi i forsommeren et system, hvor vi forsøgte at sætte to-
bolde sammen til fire-bolde. En god tanke, da mange fire-bolde giver bedre flow på banen end et miks af 
bolde, men det blev ikke lige godt modtaget alle steder, og det viste sig at være ret vanskeligt at administrere 
i længden. Derfor har vi rejst spørgsmålet overfor DGU, om der eventuelt er muligheder i Golfbox. Det har 
efterfølgende været et emne, der er blevet behandlet af DGU på deres rundrejser her i efteråret, men om 
der kommer en løsning på det vides endnu ikke. 
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 stadig meget godt. 
Som bekendt opsagde Conni forpagtningen af Restaurant Tee-Stedet senest til udgangen af i år. Det gav os 
en chance for at gentænke løsningsmulighederne, idet vi tog en drøftelse i bestyrelsen om, hvad vi egentlig 
lagde vægt på ved en restaurant i vores golfklub. Med den drøftelse i bagagen gik forretningsudvalget – 
stærkt støttet af René – i gang med at finde en afløser på forpagtningen. Efter mange muligheder og mange 
forgæves forhandlinger lykkedes det os til sidst at lande en aftale med Helle og Sofie Due, der også driver 
restaurant på Parnas. Det samarbejde er vi i bestyrelsen helt sikre på bliver godt, og vi ser frem til det gode 
samarbejde i årene fremover. 
Vi har også i år brugt en stor del af bestyrelsesmøderne på at informere og koordinere arbejdet i udvalgene, 
og vi mener stadig, 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 stadig mange ting i klubben, men også i år satte Coronaen en dæmper på sæsonstarten.  
I efteråret har vi gennemført et enkelt medlemsmøde, hvor udviklingen af banen var sat på som emne. Der 
mødte en del medlemmer op, og alle fik givet sit besyv med. Bane udvalget har fået nogle tanker og idéer 
med sig, og der bliver arbejdet videre med området. 
Der er også gennemført et enkelt møde i efteråret med formændene for KIK – Klubber i Klubben. Også denne 
aften var der gang i drøftelserne, særligt om udvikling af klubhus og klublivet. Det gav god næring til 
drøftelserne, at vores nye forpagter af restauranten deltog, og har så stor erfaring med golfspillet, at der kan 
spilles ind med mange gode idéer herfra også. 



 

 

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.  
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 er på vej ud af krisen. 
Derfor er det endnu mere fantastisk, at I stadig ønsker at støtte klubben gennem jeres sponsorater. Tusind 
tak! 
 
 

Kontoret v. René Nielsen  

Sæsonen var igen år præget af Covid-19, med nedlukning og efterfølgende restriktioner samt 
forsamlingsforbud, som først blev ophævet i sensommeren. Restriktionerne bliver i denne periode jævnligt 
ændret fra Sundhedsmyndighederne, det skulle hurtigst muligt formidles videre til medlemmer og 
gæstespiller. 
 
Oktober måned startede med forberedelse, til den kommende sæson i klubbens forskellige udvalg. 
Turneringsudvalg, sponsorudvalg, markedsføringsudvalg og begynderudvalg. 
De fleste af disse forberedelser blev fortaget via Skype eller telefon pga. forsamlingsforbud. 
I december måned var jeg rundt med julegaver til klubbens sponsorer. Denne måned er også der hvor mange 
af klubbens sponsorkontrakt skal genforhandles. Alt dette blev nået inden nedlukningen. Tak til alle 
sponsorer for den positiv modtagelse man får når man kommer med julegave og samtidig en ny 
sponsorkontrakt. 
 
Sæsonen startede rigtigt den 10. marts hvor der kom flag på sommergreens. I foråret var der stort pres på 
banen pga. mange medlemmer og gæstespiller der var Corona hjemsendt. I weekenderne var næsten alle 
tider optaget. Situationen var den samme i de fleste af Danmarks golfklubber på dette tidspunkt. Som 
sommeren kom og restriktioner blev lempet, blev der mere plads på banen, men der var heldigvis stadigvæk 
mange spiller i klubben alle ugens dage. Husk mange medlemmer i klubben er med til at skabe liv og 
stemning i en golfklub.  
Der er i sæsonen spillet ca. 33.000 runder på banen det er ca. 2-3000 runder færre end i sidste sæson. Ca. 
6.000 af disse runder er spillet green-fee gæster, SGO-medlemmer og fritspils aftaler. Der har i denne sæson 
været flere betalende gæster end i 2020. 
 
Til sæsonstart lejede klubben 4 ekstra golfbiler og samtidig blev Jørgen Marcussen ansat på deltid, til at passe 
og rengøring af bilerne. Der har i denne sæson været 2800 runder med bil fordelt på klubbens 18 biler. I 
sæsonen giver det gennemsnitlig ca. 13 runder pr. dag hvor der bruges golfbil. Der er dage hvor der er over 
30 runder hvor der benyttes bil. Over 60 af klubbens medlemmer har i denne sæson haft årskort til bil. 
Jørgen fik samtidig opgaven og skulle samle bolde på rangen. Dette frigav vores Pro-træner fra dette arbejde. 
Det gav medlemmer endnu flere muligheder fra at får træningslektion hos Steffen, hvilket også er blevet 
benyttet af klubbens medlemmer. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle frivillige som hjælper med opgaver i klubben, som ansatte ikke har tid til. Bla. 
rengøring af toiletter på banen, tømning af skrald på banen, opgaver på kontoret, Flintstones, Lyngebæk 
gruppen og endnu en gang, Ove Berthelsen som står for alt skilte arbejde på banen og i klubhuset. 
 



 

 

Tak til alle medlemmer for jeres forståelse, når min tid har været begrænset i perioder til at tale med jer pga. 
travlhed. 
 
 

Sponsor-og Markedsføringsudvalget  

Klubben har i dag omkring 90 sponsorer, samme antal som i sidste sæson. Der er nogle sponsorer som er 
stoppet, men heldigvis er der kommet nye til. Til den kommende sæson er der 3-4 nye sponsor som har 
tegnet aftale. 
 
Igen i år var afholdelse af vores to sponsorarrangementer præget af Covid-19 restriktioner. Forårets 
arrangement blev flyttet til slutningen af juni, hvor det kunne gennemføres med max. 100 deltager. Der kom 
97 deltager på dagen, hvor vi startede med en dejlig frokost, spillede 18 huller i dejligt sommervejr. Efter 
runden blev der serveret grill pølser til præmieoverrækkelsen. 
Efterårets arrangement blev afholdt den første fredag i september med lidt mindre deltagelse. Nu var 
Danmark åbnet op igen og mange af klubbens sponsorer havde arrangementer andre steder. Aldrig har vi 
fået så mange beskeder fra sponsorer som beklagede de ikke kunne deltage. Vi håber at vi 2022 igen kan 
samles og bliver over 100 deltager til disse to årlige arrangementer, som i tidligere år. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle jer sponsorer, som støtter klubben både de nye sponsorer, som jer sponsorer 
der har været med i mange år. Uden jeres sponsorat vil det ikke være muligt og gøre de forbedringer som 
klubben er i gang med i disse år, som blandt andet vandingsanlæg på flere fairways. 
 
Markedsføring har denne sæson været rette imod green-fee gæster med annoncer i Golfbladet og 
Golfavisen. 
I foråret indgik klubben et samarbejde med DGU om rekruttering af nye medlemmer via Facebook reklamer. 
Begge kampagner var succesfulde, med flere betalende green-fee spiller og omkring 80 prøvemedlemmer i 
sæsonen. 

 
Begynderudvalget v. Lena Lund Pedersen  

I begynderudvalget glæder vi os over de mange nye prøvemedlemmer, i årets løb har vi haft i alt 75 voksne 
og 17 børn. 
 
Vi har afviklet begynderturnering om torsdagen i sæsonen, der har været et rigtig godt samarbejde med 
DVDP der også afvikler deres matcher om torsdagen. For begynderne har der været tilbagemeldinger om at 
det er rigtig godt at spille både for-/bag ni. 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.  
Begynderudvalget v. Lena Lund Pedersen  
I begynderudvalget glæder vi os over de mange nye prøvemedlemmer, i årets løb har vi haft i alt 75 voksne og 
17 børn. 
 
Vi har afviklet begynderturnering om torsdagen i sæsonen, der har været et rigtig godt samarbejde med DVDP 
der også afvikler deres matcher om torsdagen. For begynderne har der været tilbagemeldinger om at det er 
rigtig godt at spille både for-/bag ni. 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.  
 
Golfens dag blev i år afviklet den 25. juli, der var 80 tilmeldte til dagen, det betød at vi måtte afvikle i to hold, 
da der stadig var et loft på 50 der måtte samles i forhold til covid-19 restriktionerne. 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. 
 
Baneudvalg v. Tommy D. Jensen 

Udvalget har i 2021 været samlet en anelse mindre end normalt, dette skyldes den nationale nedlukning som 
af gode grunde også ramte udvalget. Dette har dog ikke betydet at udvalget har ligget stille, men der er 
derimod arbejdet hårdt i ”kulissen”, så de igangsatte opgaver kunne bearbejdes og gøres klar til udførsel. 
Arbejdet har i det forgangne år primært været de daglige opgaver for udvalget, og i tillæg opgaver med 
banetilpasninger og kommende Masterplan for banen. Arbejdet blev startet op i 2020 i tæt samarbejde med 
DGU’s banearkitekt, og med arkitektens rapport i vores hænder allersidst på året 2020, så mens tingene var i 
frisk erindring, tog vi de sidste dage inden jul i brug, sådan første del af arbejdet med banetilpasninger 
fremlægges for bestyrelsen. Tilpasninger og sat i gang, og udføres i efteråret 2021 samt efterfølgende 
måneder.  
Banen har igen i år været hårdt ramt af manglende vand fra oven, hvilket desværre er en tendens som har 
været gældende de sidste 5 år. Udvalget er derfor glade for at vi allerede for 2 år siden startede 
vandingsprojektet op, fik det undersøgt til bunds og sat i gang. Næste step bliver den længe ventet fairway 
vanding, da vi har afsluttet alle forberedende øvelser. (se indlæg fra Chef greenkeeper) 
Den 30 september 2021 blev der holdt informationsmøde, hvor medlemmer havde mulighed for at høre mere 
om de banetilpasninger som udvalget havde fremlagt bestyrelsen, og som blev godkendt af selvsamme. Det 
blev en god aften med cirka 40 fremmødte, hvor disse fik informationer og mulighed for at stille spørgsmål til 
tilpasningerne. Udover orienteringsmøde, så modtager udvalget også en hel del kommentarer i dagligdagen 
samt e-mails omkring banen. Heldigvis er langt hovedparten yderst positive.  
Udvalget håber på at der afholdes temamøde i løbet af 2022, hvor der vil være dialog om de større 
baneændringer som udvalget og banearkitekten ser mulige, herved vil udvalget have mulighed for at arbejde 
videre i processen med at få lavet en gældende Masterplan. 
Tak for sæsonen og ikke mindst, husk at passe på vores bane. 
Baneudvalget 
 



 

 

Juniorudvalget v. Michael Ø. Jensen  

I år har der været godt gang i juniorafdelingen. 14-22 unge mennesker er troligt mødt op til træning hver 
mandag. Steffen har haft et hold og Michael har haft sine spillere. Der har været fokus på spillets 
delelementer, samt en del runder spillet på par 3 banen. Et højdepunkt er fortsat samling omkring kage efter 
endt træning, og der er spillet en del rundgolf som afrunding.  
Foruden de helt unge spillere, har juniorafdelingen haft en god fremgang i medlemmer i U18/U25 rækkerne. 
Næste skridt er at få de unge mennesker ud og spille lidt flere DGU-turneringer. Dette gælder alle 
aldersgrupper. Vi har for få der deltager i Junglegolf, Super6 og D-Tour. Det vil være et fokusområde for 2022. 
De der har deltaget i DGU juniorturneringerne i år har gjort det godt. Vi havde en spiller med i SuperCup, som 
er finalen for D-Tour. Tre dage i Jylland, med Distrikt 3 som vært, og overnatning på vandrehjemmet i Oksbøl. 
Her blev der spillet på Breinholdtgaard, Varde og Marrebæk banen i Esbjerg. En fortjent 2. plads til Distrikt 5, 
hvor vi knebent taber til Distrikt 4. 
Til slut skal det nævnes at en tidligere junior fra SGK, Louise K. Standtke, nu er rykket fra Landsholdets 
observationstrup til bruttotruppen. Held og lykke til Louise. 
  
Vi ser frem til endnu flere succeshistorier i 2022 
 

Turneringsudvalgets v. Thomas Barfoed Velser  

Igen i år har der været fantastisk tilslutning til turneringslivet i Sorø Golfklub. 
Turneringsudvalget takker alle deltagere for at bakke op og deltage i det der gerne skulle udvikle klublivet i 
positiv retning.  
Er der noget bedre end at se de glade vindere modtage deres præmier i solskin på terrassen foran 100 
deltagere?  
Vores turneringsponsorer fortjener en stor tak for deres velvilje, og sponsorerne er altafgørende for at vi kan 
præsentere så flotte præmieborde.  
Alle spillere i Sorø Golfklub opfordres til også fremover at deltage i klubturneringer uanset handicap og 
spilleform. Vi skulle gerne igen i år kunne slå rekorden for deltagere i festugen, så hold øje med 
turneringsplanen og sæt dagene af til turneringsgolf hvor matchformen er mere par eller gruppebaseret i 
forhold til de mere individuelle turneringer resten af året. 

 
Vi i Turneringsudvalget glæder os til at præsentere endnu et turneringsår i 2022. 
Udvalget består af 
 
Jesper Moll 
Henrik Bulskov 
René Nielsen 
 
På udvalgets vegne 
Formand for turneringsudvalget 
Thomas Barfoed Velser 

 
Regel og handicapudvalg v. Thomas Barfod Velser  



 

 

2021 var året hvor WHS blev indført. Trods lidt børnesygdomme har overgangen til det nye system stort set 
været smertefrit. De fleste spillere har oplevet at handicappet er rykket mere op og ned end tidligere, hvilket 
også er hensigten med systemet, nemlig at være mere retvisende for ”dagsformen”. Det gælder stadig at jo 
flere runder der indberettes jo mere korrekt handicap.  
Handicapudvalget lavede sammen med baneudvalget en klubaften med orientering til medlemmerne, hvilket 
blev taget rigtig godt imod. Tak for den store og positive tilslutning.  
 
Der har i årets løb været lidt ændringer i reglerne for spil på hul 16. Det er vigtigt at understrege at rød pæl 
med grøn top betyder SPILLEFORBUD og at skiltemarkeringerne med adgangsforbud betyder netop 
ADGANGSFORBUD. Det er ikke tilladt at lede efter bolde på skrænten. 
 
På udvalgenes vegne 
Thomas Barfoed Velser 

 
Sportsafdelingen v. Steffen Høyer 
Sportsafdelingen startede desværre sæsonen med at framelde Sorø Golfklubs damehold, som spillede i 
Danmarksserien, grundet mangel på nok kvalificerede spillere. 
Holdets 1.single, Louise Standkte, meddelte at hun skiftede klub til Ledreborg GK, hvor hun i løbet af 
sæsonen har spillet på deres 1.divisionshold. Efter at have spillet i Sorø siden hun var 8 år var det selvfølgelig 
med visse overvejelser, men både træner og Louise følte begge to, at det var en god måde at forsætte 
udvikling på. Louise er udtaget til DGU landsholdstrup i 2022. 
Samtidig med Louises spring til anden klub, meddelte Ditte-Marie Petersen, at hun i sommeren 2021 ville 
tage til Pennsylvania, USA, for at videreuddanne sig og spille college golf. Da familien, grundet en spændende 
job-mulighed i en årrække skal bo i USA lå det lige til højrebenet, at Ditte- Marie også tog afsted. 
Held og lykke til både Louise og Ditte-Marie. Tak for alle jeres år i klubben. Jeres deltagelse på dameholdet og 
til alle træningssamlingerne gennem de sidste 10 års tid. 
———————————————————————————————————————— 
Super-Veteranholdet leverede igen stabilt spil i 2021. Før sidste spilleweekend førte Sorø puljen i 1.division, 
og lå til at spille med om medaljer, men måtte desværre indkassere 2 nederlag i den sidste weekend, til 
Odsherred og Søllerød. Alle på holdet har bidraget, og gør det stadig, til at klubbens Super-Veteraner spiller i 
den bedste række i landet. Alle engagerer sig i deres spil og hjælper hinanden hen over sæsonen. Der er altid 
fuld koncentration at spore til holdets fællestræninger i løbet af sæsonen. Hvad mon næste år byder på? 
Vores Veteran hold var igen med i toppen af deres pulje. Kun et nederlag i sidste kamp gjorde at de indtog 
2.pladsen i puljen. En sejr havde udløst oprykningsspil til 1.division, og dermed oprykningmulighed for andet 
år i træk. Med sikkert spil gennem sæsonen har Sorø`s Veteranhold stabiliseret sig i den næst bedste række. 
Holdet er blevet et hold kommende modstandere skal “regne med”. Der er efterhånden en meget stor 
samlet rutine på holdet. 
Seniorholdet har haft svært ved at stille hold gennem sæsonen og dermed desværre blevet sidst i deres 
pulje. Sportsafdelingen håber på, at der kan stilles et hold til næste sæson. 
Herrernes 2. hold tog alle kegler i løbet af sæsonen. 6 vundne kampe og spiller nu i 3.division. To år i træk er 
klubbens herre 2.hold rykket op i divisionerne - med alle kampe vundet. Flot! Målsætningen fra sæsonstart 
var igen udvikling. Bredden på holdet har igen gjort det muligt at indtage 1pladsen. Næste år forventes der 
hård modstand, da puljen også kan bestå af andre klubbers 1.hold. 
Herrernes 1.hold har med lidt svingene stabilitet, trods alt igen sikret sig deltagelse i 2division til næste 
sæson. I den sidste kamp på hjemmebane var det påtvunget at vinde mod det førende hold fra Odense 



 

 

Eventyr, for at forblive i divisionen. Det lykkedes med godt spil fra mange af holdets spillere denne dag, med 
en fornem og overbevisende sejr på 12-6. 
John Axelsen har spillet på både Challenge og Eccotouren i løbet af sæsonen. John leverede et fornemt 
resultat på Europaturen i turneringen “Made in Denmark”. John indtog en 17.plads med runderne: 
68+68+69+67. Desværre tæller dette resultat ikke med på Challenges Tourens Ranking. 
 
 Tak...til alle som har deltaget på klubbens hold gennem sæsonen 2021. Og tak til alle som har haft lysten til 
at være en del af et team! 


