
 

 

Beretning om klubbens virksomhed i 2022 

Bestyrelsen v. Carl H. G. Johnsen  

I forbindelse med generalforsamlingen i november 2021, blev der foretaget genvalg til bestyrelsen, idet 
Tommy D. Jensen, Henrik Petersen, Thomas B. Velser og jeg selv 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. 

Endnu engang har vi i det forgangne år fortrinsvis arbejdet ud fra det sæt af visioner og strategier, som vi 
udarbejdede for snart en del år siden. Det var planen, at de skulle have været gjort til genstand for et 
”eftersyn” i 2022, men det har vi ganske enkelt ikke nået. Det er der mange årsager til, men mon ikke det 
kommer til at ske i 2023, 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. Vi 
har udvidet deltagerkredsen ved bestyrelsesmøderne, da vi har inviteret de to valgte suppleanter med til 
møderne. De har begge taget godt mod tilbuddet og byder sig til med meget godt arbejde og masser af gode 
vinkler på nogle af de emner, vi ”gamle” i bestyrelsen kan have en tendens til at agere på, på samme måde 
som vi altid har gjort. 

Gennem det sidste år har medlemstilstrømningen ikke været nær så overvældende som tidligere, men der er 
stadig pres på banen på de gode tider. Derfor har vi iværksat forsøg med ”startere” og banekontrol med 
gode resultater. Det koncept bliver videreudviklet til sæson 2023, for der er mange, der gerne vil give et nap 
med på frivillig basis. Og det er vi rigtigt glade for. 

I de foregående år har et 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. Dog med et lidt mindre overskud 
end de foregående år. 

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. 

På sidste års generalforsamling kunne vi meddele, at vi netop havde indgået aftale med TeeBox A/S, om 
opstilling af en TeeBox på vores areal fra august i år 
Desværre meddelte TeeBox A/S i forsommeren i år, at de ikke så sig i stand til at opfylde deres del af aftalen, 
på trods af, at vi i klubben havde lavet alle de forberedelser, der var nødvendige – herunder fået tilladelse fra 
Sorø kommune til opstilling af boksen. 
Vi har i bestyrelsen vurderet sagen og fundet, at der ikke synes at være ”noget at hente” ved at bestride 
TeeBox A/S’ meddelelse. Derfor har vi indstillet samarbejdet med firmaet, og der kommer derfor ikke en 
TeeBox på klubbens arealer. 

I løbet af i år har vi ligeledes drøftet og behandlet vores fritspilsordninger og SGO-ordningen. Sidstnævnte 
fordi Sydsjællands Golfklub raslede med sablen og i sidste ende valgte at melde sig ud af ordningen. Det har 



 

 

medført at Køge golfklub har fået mulighed for at melde sig ind i ordningen, og det syntes vi i bestyrelsen er 
en god erstatning. 

Som omtalt på sidste års generalforsamling, har vi fritspilsaftaler med Værebro, Harekær og Brøndby 
golfklubber. Det er der ikke ændringer til.  

Livet i klubben v. Carl H. G. Johnsen  

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 

Sæson 2021/22 har været mere normal end de to foregående sæsoner. Der var frem til den 31. januar 
stadigvæk Covid-19 restriktioner. Efter denne dato har klublivet været normalt igen. 

Vinterhalvåret på kontoret foregår med forberedelse til den kommende sæson. Med møde i 
Turneringsudvalget, sponsorudvalget, markedsføringsudvalget, budgetlægning til den kommende sæson og 
generalforsamlingen i november måned. 

I december måned er jeg rundt til alle klubbens sponsorer med en julegave. Mange af klubbens 
sponsorkontrakter skal samtidig genforhandles til årsskiftet. Det er en kæmpe fornøjelse og komme rundt til 
sponsorerne og ønske god jul. 

Sommergreens åbnede den 11. marts, hvor mange medlemmer og gæster benyttede muligheden at komme 
på ”græs” for først gang i 2022.  

Der har i denne sæson ikke været det samme pres på banen som i de to foregående sæsoner. Der er i 
sæsonen spillet ca. 30.000 runder, et markant fald fra de to sidste sæsoner, hvor der i 2020 var ca. 35.000 
runder og i 2021 ca. 32.500 runder. 5000 af disse runder har denne sæson været green-fee gæster, SGO-
medlemmer og frit spils aftaler. Det er et fald på ca. 1000 gæster fra 2021. Hovedparten af de 1000 
manglede gæster ca. 900 var fra frit spils klubberne. Hovedårsagen var at både Skovbo og Næstved Golfklub 
opsagde deres aftale med Sorø Golfklub til denne sæson.  

I denne sæson fik vi igen banekontrol på i weekenderne. Dog kunne vi ikke dække alle weekender, men flere 
og flere meldte sig til opgaven. En af de vigtigste opgaver, var at være starter, så medlemmer og 
gæstespillere kom afsted til den korrekte starttid. Det gav et meget bedre flow på banen. Green-fee gæster 
roste det meget. Det var ikke noget man oplevede i andre klubber. Tak til jer der tog opgaven, jeg glæder mig 
til at se jer igen i den kommende sæson. 



 

 

Klubben har i dag 20 golfbiler til udlejning. De 20 biler har kørt 3200 runder i sæsonen svarede til der bliver 
kørt 16 runder med bil på vores bane hver dag i sæsonen. Det antal er øget med 400 runder fra 2021. Der er 
ca. 70 af klubbens medlemmer som har årskort til at benytte bil pga. alder eller fordi de er gangbesværede. 
Ordningen er en stor succes hos medlemmerne. Hver morgen siden 1. april har Jørgen Marcussen stået for 
rengøring af bilerne så de står klar til medlemmer og gæsterne. De rengjorte biler bliver bemærket af både 
gæster og medlemmer, det er ikke i alle golfklubber biler står klar og rengjort.   

Igen i år skal der lyde en stor tak til alle frivillige som hjælper med opgaver i klubben, som ansatte ikke har tid 
til. Bl.a. 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 al skilte arbejde på banen og i klubhuset, 
uden jeres frivillig arbejde vil vores klub ikke være så velfungerende. 



 

 

Banen v. Tommy Dreyer Jensen 

Endnu en hektisk sæson er ved at være slut, og det blev endnu et år med store udfordringer for 
baneudvalget og greenkeeperne. Udfordringerne er trods alt af den positive slags, da det er de mange 
medlemmer og gæster vi har i klubben, der betyder et markant slid på alle dele af banen. 

Banen har endnu engang i år været udfordret fra starten af vækstsæsonen, det tørken i år ramte os tidligere 
end de forgangne år, hvilket betød reduceret vækst i græsset. De kommende måneder viste sig desværre 
også at have samme tendens som set de forgangne 5 år, højt tørkeindeks.  

Udvalget har i vinteren 2021/22 afsluttet den sidste del af det planlagte vandingsanlæg, sådan at vi kan 
kompensere en smule i forhold til tendensen med lange tørkeperioder. Alt arbejdet med etablering af 
vandingsanlægget er udført optimalt, desværre er reetableringen efter nedgravninger ikke kommet 
ordentligt i vækst inden sæsonstart, hvilket desværre viste sig kun at blive værre. I forbindelse med 
etablering af vandingsanlægget, har vi desværre kunnet konstatere at de tidligere udførte reparationer på 
pumper og styringer ikke har hjulpet nævneværdigt. Derfor måtte udvalget meddele vores normale 
samarbejdspartner på vandingsanlæg, at vi ønskede at gå andre veje end gennem ham, da de problemer som 
har været kendt gennem mange år ikke blev løst tilfredsstillende. Udvalget tog derfor selv kontakt til 
pumpespecialister, og fik dermed langt mere indblik i problemstillingerne, og ikke mindst havde mulighed for 
at fremlægge løsninger til bestyrelsen, løsninger som vel og mærke ville virke ifølge specialisterne. Som 
ventet var der meget stor forskel på de 2 fremkomne løsninger, ikke mindst i forhold til prisen. Udvalget 
besluttede derfor at lave en kombination af de 2 løsninger, sådan vi fremtidssikrede løsningen til at kunne 
opgraderes, uden at pengene var spildt. Den lange leveringstid på pumper/styringer afspejlede desværre den 
gængse tendens i verden, så der gik desværre mange måneder inden det blev leveret og installeret. Som 
beskrevet i greenkeepernes beretning, så havde det nogle uheldige konsekvenser sammenholdt med tørken, 
som igen efterfølgende gav endnu flere skader da først fuglene gik til ”angreb” på banen. 

De baneændringer som blev vedtaget af udvalget og bestyrelsen efter tæt samarbejde med banearkitekten 
er udført. Resultaterne af de ændringer bliver endeligt synligt når den kommende sæson starter, fordi også 
her har vi været hårdt ramt af tørken.  

Planen for omlægning af græstyper i greens fortsættes, og især i år begynder resultatet virkeligt at kunne 
ses. Vi har stort set ikke haft angreb forskellige svampetyper, den har været super jævne og ikke mindst 
ensartet hele vejen rundt. I perioder har de også nok været for hurtigere, men det er den læringsproces som 
følger med omlægning af græstyperne i greens. Vi har dog stadig enkelte greens som er lettere modtagelige 
for skader, så disse holdes der ekstra øje med af staben. 

Udvalget arbejder kontinuerligt på at sikre klubbens største aktiv, hvilket også betyder at der fortsat arbejdes 
med banearkitektens rapport, sådan udviklingen sikres i både kvalitet og justeringer. Grundet de mange 
opgaver som udvalget har i forbindelse med det store slid og tørke på banen, så vil udvalget fremover 
fokusere på mindre tilretninger. Vi ved, og mærker alle sammen, at økonomien rundt omkring os er under 
pres, dette betyder at vi vælge ”rettidig omhu” i udvalget og sætter arbejdet med en større masterplan 
fuldstændig i ro. At sætte den i bero mener vi på ingen måde skader banen, da vi til stadighed vil sikre 
banens kvalitet i det daglige arbejde. 



 

 

Udvalget vil hermed også sige stor tak til medlemmerne, I har udvist stor forståelse for de ting som er udført 
på banen, også selvom de i periode har givet nogle uhensigtsmæssigheder for spillet.   

Greenkeepere v. Jens Chr. 

Golfsæsonen 2022 er ved at være slut. Igen har vi oplevet et år, hvor vi har været svært udfordret dels pga. 
vejret og på vores vandingsanlæg. 

Vores plan var at lave fairways vanding på Hul 10-11-15-16. Vi startede planmæssigt først i marts måned og 
fik dette udført.  

Vandingsanlægget blev startet op, dog med udfordringer, da pumpe ved sø ikke samarbejdede med pumpen 
ved p-plads. Det viste sig at være en større opgave at få løst dette problem. Ved hjælp fra ekstern rådgivning 
blev der peget på en løsning, hvor der skulle installeres en Hydrovar (pumpestyring), desværre med en lang 
levering på 3 måneder. Det betød at medarbejdere manuelt måtte tænde og slukke for pumpe i løbet af 
døgnet. Først midt i juli måned fungerede systemet optimalt 

Vejret har været en udfordring, startede med en voldsom tørke allerede fra marts måned. Vi fulgte 
vejrudsigterne med spænding og håbede på en normal sommer, med både regn og sol. Desværre udeblev 
regnet og særligt Sorø-området blev hårdt ramt af tørke. I alt fik vi kun 60 mm regn fra først i maj måned til 
sidst i august måned. 

Den voldsomme tørke sammenholdt med heldigvis mange gæster og medlemmer på banen, udfordrede 
banen i at kunne fremstå uden skader. Tørken medførte at den tørre bane blev ramt af gåsebiller. Gåsebiller 
er dejlig føde for krager og skader, som derfor hakkede løs flere steder i banen for at få en gåsebille, dette 
ødelægger og giver store skader på græsset. I samarbejde med bestyrelsen blev det derfor besluttet at 
fairways skulle eftersås i oktober måned. Eftersåningen er netop overstået og den fine nye græs titter frem, 
derfor håber vi at det vil hjælpe på skaderne. 

Igen i år har vi haft et rigtig godt samarbejde med Flintstones. Flintstones laver et kæmpe arbejde med 
buskryddere rundt om på banen og særligt i år haft den nyplantede terrasse omkring klubhus. Vores 
greenkeeper-gruppe har et godt samarbejde og får i løbet af året løst mange opgaver sammen også med 
Rene` og Steffen og med et godt samarbejde med Tommy og baneudvalget.  

Vores ferieafløser Stephen er stoppet hos os midt på sommeren. Vi er heldige at John er hos os 3 dage om 
ugen og tromler greens, det giver tid til at Morten, Jan, Hanne og jeg selv kan hellige os de øvrige opgaver. 



 

 

Begynderudvalget v. Lena Lund Pedersen  

I begynderudvalget glæder vi os over samarbejdet med de nye prøvemedlemmer, i årets løb har vi haft i alt 
59 voksne og 24 børn/ungdom. Vi har i år deltaget i ”Funnel First”, rekruttering af nye medlemmer via Face 
Book, der var 70 der tilmeldte sig og de 30 blev efterfølgende prøvemedlemmer. Ved årets åbent hus den 24. 
april 2022, var der 20 deltager.  

I år var det igen muligt at afholde opstartsmøde for klubguider i marts måned, hvor vi har fokus på den gode 
modtagelse, ”hvordan hjælper jeg en ny golfspiller”, introduktion af pensum for prøvemedlemmer, samt 
oversigt over planlægning af torsdags- og søndagsmatcher.  

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. 

I år har der ud over den individuelle træning været afholdt fællestræning for begyndere. Alle over 25 år på 
lørdage klokken 08.00-11.00, 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 Deichmann har afviklet kurser i golfreglerne for alle prøvemedlemmer i Sorø 
Golfklub. Vores medlemsundersøgelse, Golf spilleren i centrum, blandt de nye medlemmer tilkendegiver, at 
vi har en rigtig god ramme for modtagelse og introduktion til nye medlemmer. 

Der skal lyde en stor tak til Rene Nielsen, 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. 

Turneringsudvalget v. Thomas Barfoed Velser 

I 2022 var vi i Sorø Golfklub tilbage med et mere normalt turneringsprogram, hvor det også lykkedes at 
gennemføre alle turneringer som planlagt. Selv om jeg havde troet at de fleste golfspillere var sultne efter at 
spille turneringer igen, var deltagerantallet over hele året, væsentlig under det sædvanlige niveau.  

Det samlede antal deltagere i årets klubturneringer er som følger 

Åbningsmatch 87 
Under par Challenge 48 
Pinsematch 66 
Festweekend samlet 298 
Golftyskland Trophy 50 
Lederne 75 

Det er ca. 20% færre end vanlig standard.  



 

 

I turneringsudvalget har vi grublet over årsagen, og vi håber det blot er en midlertidig nedgang. Både når vi 
skal finde sponsorer og når banen skal lukkes er det en fordel at vi kan mønstre mange deltagere. Hele 
overskuddet fra vores turneringer indgår i budgettet i klubben og genererer faktisk et pænt beløb.  

Desuden er det nogle virkelig gode Klub dage hvor man mærker den sociale del af vores dejlige sport. Møder 
nye mennesker at spille med og oplever glæden hvis og når man vinder en præmie for sit spil og hvor man 
bliver klappet af.  

Jeg vil derfor igen gerne i år opfordre til at man fremover deltager i så mange turneringer som muligt. 

På gensyn i foråret 

På turneringsudvagets vegne 

Thomas Barfoed Velser 

Regel og handicap udvalget v. Thomas Barfoed Velser 

I 2022 har vi spillet en hel sæson uden ændringer i WHS systemet. Så vidt jeg kan forstå skal der for første 
gang laves årsregulering denne vinter, og hvad det får af betydning bliver spændende at se. 

På regelområdet er der lagt op til den første større justering af de nye golfregler, det som før i tiden blev 
tilført en ”decisions” bog når regeldommerne havde fortolket forskellige situationer opstået under spillet. 
Der kommer ikke en ”decisions” bog længere, men der vil komme regelændringer ved behov.  

På gensyn i 2023 

M.v.h. 
Thomas Barfoed Velser 

Sponsor-og Markedsføringsudvalget v. Henrik Pedersen 

Klubben har i dag 92 sponsorer. I 2022 har klubben indgået sponsoraftale med 8 nye sponsorer, 4 sponsorere 
har i denne periode ikke forlænget deres aftale med klubben.  

I år kunne klubben igen holde vores to årlige sponsorarrangementer uden Covid-19 restriktioner.                                                                                                  
Forårets arrangement blev afholdt i maj med mere end 100 deltager. Dagen startede med dejlig frokost i 
restauranten, derefter blev der spillet 18 huller golf i det dejlige sommervejr. Efter runden blev der serveret 
grill pølser til præmieoverrækkelsen.  
Efterårets arrangement blev afholdt den først fredag i september. Der var alt ved det gamle næsten 120 
deltagere. Dagen startede med 18 hullers golf, om aftenen blev der serveret en lækker 2-retters menu i 
restaurant Suserup med efterfølgende præmieoverrækkelse.  
Til begge arrangementer har der været en helt fantastik stemning blandt sponsorer og deres gæster. Vi 
glæder os til at se jer igen i 2023 til de to sponsorarrangementer. 

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 udføre 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, Golfavisen 
og Tour Guiden.  

I foråret forlængede klubben et samarbejde med DGU om rekruttering af nye medlemmer ”Funnel First” via 
Facebook reklamer. Til ”åbent hus dagen” den 24. april blive ligeledes markedsført via facebook.  

I 3 måneder april, maj og juni, var der busreklame på Sorøs bybus med reklame for prøvemedlemskab. 

Sportsafdelingen v. Steffen Høyer  

Igen i år har mange divisions-spillere i klubben spillet tætte og spændende kampe. Sidste efterår blev 
herrernes 2 divisionshold desværre ramt af flere udmeldinger. Rutinerede spillere, deriblandt John Axelsen 
og Oscar Nielsen, besluttede sig for at stille op for større klubber til sæsonen 2022. Nye er kommet til og de 
er kommet i kamp, udviklet sig og har oplevet både sejre og nederlag.  

Super-Veteranholdet var tvunget til at vinde den sidste kamp på hjemmebane mod Odsherred. Det lykkedes 
med en sejr på 7-6 over holdet fra det nordlige Sjælland. 3 ud af 5 singler delte deres matcher. Hvis bare et 
put blevet misset fra nogen af disse 3 singler på det sidste hul – var vores superveteraner blevet skubbet ned 
fra 1. division. Ingen af dem rystede på hånden og holdet spiller fortsat i landets bedste række. 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 træning i løbet af sæsonen.  

Sorø`s Veteranhold var kommet i en hård pulje i årets danmarksturnering. Helsingør, Kokkedal og Brøndby 
var sæsonens modstandere. De første 3 matcher blev desværre tabt – og da der kun er 6 kampe som skal 
spilles i en sæson havde vores hold lidt ”rykken mod muren” i de sidste 3 kampe. Det ville blive svært at 
holde sig i 2. divisionen. Vores veteraner vandt 2 ud af de sidste 3 matcher – men var dog ikke nok til at holde 
sig oppe i divisionen. Næste år spiller klubbens veteraner i 3. division. Den første spille-weekend næste 
sæson kan blive afgørende for om holdet kan spille med om sejren – og derved ha chancen for at spille med 
om oprykningen til 2.division igen.  

Herrernes 2. hold var fra sæsonens start på papiret nok lidt undertippede, men allerede i den første kamp 
mod Korsør viste de at de havde forberedt sig ordentligt på opgaven. En sejr på udebane mod Korsør gav høj 
motivation til resten af sæsonen. I anden spille-weekend vandt holdet begge deres hjemmekampe og førte 
dermed puljen med 6 point. Derved var holdet med i opløbet om at vinde puljen og muligt at spille om 
oprykning. Med en delt match mod Sct.Knuds i den næst sidste kamp delte de føringen med Odense. Odense 
var netop destinationen for den sidste kamp. En sejr der ville gøre vores hold til puljevindere. Odenses større 
brede og rutine gjorde dog at de vandt sikkert. Sorø`s hold viste høj moral og motivation gennem hele 
sæsonen – og spiller fra sæsonstarten 2023 igen i 3. divisionen.    

Herrernes 1.hold var kommet i en hård pulje med Odense, Greve og Great Northern. De fleste på holdet 
havde ikke tidligere spillet på klubbens bedte hold – men udviklingen de senere år har gjort dem bedre og 
mere stabile. Det var lige fra sæsonens start forventeligt, at Great Northern ville vinde puljen. Derved var det 
yderst vigtigt at vinde hjemmekampene mod Odense og Greve. I den første kamp på hjemmebane vandt 
holdet en stor sejr mod Odense. Derefter fulgte der desværre 3 nederlag – men i hjemmekampen mod Greve 



 

 

indkasserede holdet en sejr og 2 point – og da Odense spillede uafgjort i den sidste kamp mod Greve stod det 
klart, at Sorø`s herrer igen til næste sæson stiller op i 2. divisionen. 

Tak...til alle som har deltaget på klubbens hold gennem sæsonen 2022. Og tak til alle som har haft lysten til 
at være en del af et team. 

Juniorafdelingen v. Michael Østergaard Jensen 

Juniorerne har i sæson 2022 fortsat med at træne med om mandagen. 
I denne sæson har der været tilgang af helt nye golfere. De har, sammen med Michael, fundet ud af hvad 
spillet kan tilbyde. Især spil på Juniorgrydebanen har vakt begejstring. Steffen har udpeget en trup på mellem 
8 og 10 spillere i aldersgruppen 11 til 14 år. Fælles for denne gruppe er at de har været godt sammentømret 
socialt og har alle vist at de kan og vil slå til en golfbold. Truppen har udviklet sig, og der har sågar været en 
der er sprunget ud som turneringsspiller. Han deltager i begyndermatcher og har også vundet en 
klubturnering i år. Det må ventes at vi ser flere af de unge mennesker i vore egne turneringer i 2023, samt 
som deltagere i DGUs D-Tour, m.v. i 2023.  
Hele mandagsholdet har hver mandag nydt fælles afslutning med kage og rundgolf. Det fungerer 
forbløffende godt.  
Skiftet fra sommersæson til vintersæson er markeret med en tur til Superbowl i Slagelse hvor der blev spillet 
SimGolf. Derefter gik turen tilbage til SGK til DGU Shortgame spil og spisning i Restaurant Suserup. 

Ungdomstruppen har igen i år gjort fin figur i Danmarksturneringen, hvor en del af dem fylder godt op i 
rækkerne på hhv. vores 2. og 3. divisionshold. 
Felix har også spillet D-Tour i 2022. Jeg håber at flere vælger at gå den vej i 2023, så jeg møder flere af vore 
egne spillere ude på banerne i den kommende sæson. 

 

 


