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Klub-Info
Formand.
Annie Lauridsen
Telefon 20 30 99 90
annielauridsen2@gmail.com

Næstformand
Hans Jørn Bollerslev
Telefon30 49 67 15
harmuth@esenet.dk

Bestyrelsesmedlem
Flemming Karris Sørensen Telefon 21 93 97 74
karris1965@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Karsten Skjøtt
Telefon 28 68 13 78
kskjott@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Kim Mortensen
Telefon 21613568
kim.helle@bbsyd.dk

Kasserer
Tage Bull
Telefon: 30110788
tagebull@outlook.dk

1. suppleant
Niels Brinck –
Telefon:20 72 21 77
nbrinck@dxc.com;

2. suppleant
Kirsten Kaltoft
telefon 2720 8407
kirstenkaltoft@hotmail.com

Golfklubben & Sekretariatet
75278535 / 40985003
Karina Bertelsen
sekretariat@blaagolf.dk

Sekretariatets åbningstider apr.- okt.:
Mandag 12.00 - 15.00
Tirsdag 15.30 - 1730
Torsdag 14:00 - 16:00
I vinterhalvåret er der åbent mandag 09.00 - 11.00.
Udenfor sekretariatets åbningstid træffes sekretæren på email
eller på mobil 40 98 50 03

LEDER
Glædelig Jul og et godt Nytår ønskes I alle fra os i bestyrelsen af Blåvandshuk Golfklub, med ønsket om en god
golfsæson i 2022.
Mange tak til alle vore medlemmer og gæster der støtter op omkring vores klub og det frivillige arbejde I alle
yder.
Inde i bladet kan I læse beretningen til generalforsamlingen.
Sidste år skrev jeg, at vi håbede på at vi at få en restaurant med en god stemning og glad personale! Det fik vi så
ikke, men med det der bliver sat i gang nu tror jeg vi kan glæde os. Det er golfspillere der skal drive restauranten
nu og de ved hvad der skal til. Derfor støt op omkring det og lad os fylde gården så snart vejret tillader det, så
der igen bliver dejligt socialt samvær og hygge.
Vi ses og håber på en dejlig sæson
Annie Lauridsen

Dagsorden/Referat -

Samt de to suppleanter: Niels Brinck og Kirsten Kaltoft

Generalforsamling

Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg er Carl Chr.
Deichgräber og Flemming Pedersen

Lørdag, den 27. november 2021 - kl. 14.00
Antal fremmødte: 38 + bestyrelsen

Carl Chr. Genvalgt. Anne Lise Hansen valgt.
Eventuelt

Valg af dirigent – Hans Christian Thoning valgt
Rettidig indkaldelse d. 11/10 via nyhedsbrev blev godkendt.
Stemmetællere: Joan Bellis Olsen og Margit Buhl.
Beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år
Annie forelagde beretningen. Beretningen blev godkendt.

Niels uddelte Klubmesterskab præmier og opfordrede
flere til at melde sig til Klubmesterskab.
Klaus Lund meddelte, at han i samarbejde med Michael
Hansen (ejer af Wine & Delights) overtager restauranten
pr. 1. Januar 2022. De vil lave et simpelt menukort, yde
en god service og at vi i klubben kan regne med dem.

Peter Nielsen tilføjede, at vi skal være gode til at støtte
op om restauranten, så vi igen kan få den hyggelige atForelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse mosfære tilbage, som stedet er kendt for.
Gennemgang af regnskab af Carl Chr. Deichgræber.
Regnskab blev godkendt.
Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent –
Klaus Lund tilføjede at vi skal have i mente, at der kommer omkostninger til rekruttering.
Kontingent uændret som det er. Budget og fastsættelse
af kontingent blev godkendt.
Forslag fra bestyrelsen – der er ingen forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmer (Skal være bestyrelsen i hænde
senest den 13. november 2021)
Der er ikke kommet forslag fra medlemmer.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
På valg er: Annie Lauridsen, Niels Brinck, Flemming Karris
Sørensen
Mulige kandidater inden optælling af stemmer: Flemming Karris, Niels Brinck, Annie Lauridsen, Kim Mortensen

Efter optælling: Annie Lauridsen, Flemming Karris Sørensen og Kim Mortensen blev valgt

Formandens beretning 2021
Velkommen alle sammen. – dejligt at I vil møde
op til klubbens generalforsamling.

med.

Rekruttering af flere nye medlemmer: Dansk golf
Union udvælger hvert år 8 klubber der bliver tilSidste år sagde jeg, at det var det mærkeligste år
budt hjælp til rekruttering af nye medlemmer.
jeg havde været med til i min golf karriere, men
Blåvandshuk Golfklub er i år blevet udpeget til at
dette år har for os her i vores klub også været
være en af disse klubber.
noget anderledes.
Vi ser meget frem til at få hjælp og rådgivning
Nybegynderne i denne sæson kom flot igennem
med dette arbejde og glæder os til samarbejdet.
forløbet. Nogle blev færdige på kort tid, andre
Vi har haft det første indledende møde med
valgte at køre forløbet til ende og blev godkendt
DGU og ud over rekruttering skal vi have også
efter de tre måneder. Der er personer der har
have fokus på fastholdelse af medlemmerne nå
den opfattelse, at vi i klubben mener der skal gå
de først er meldt ind. Hvad hjælper det at bruge
tre måneder før vi vil godkende begyndere.
meget tid på at få nye når de blot forlader os
Dette er ikke korrekt!
igen efter et par år. Der vil blive nedsat et
Vi tilbyder et prøvemedlemsskab som forløber
rekrutteringsudvalg og et fastholdelsesudvalg
over de 3 mdr. – men det er ikke ensbetydende der skal arbejde sammen med Sarah-Cathrine
med at det skal tage så lang tid, at gennemføre Wandsø fra DGU. Sarah-Cathrine har en mængde
en godkendelse. Men der er personer, der på
gode og sjove ideer, så det bliver et spændende
grund af arbejde ikke harmulighed for at træne projekt vi skal i gang med.
så meget, så de har muligheden. Andre der gerDerfor, hvis der er nogen der har lyst og tid til at
ne vilhurtigt igennem kan jo blive færdige på 14
gå med i dette spændende projekt så mangler vi
dage, hvis de selv gør enindsats. Det vil for os jo
personer. Jo flere personer des flere ideer vil der
kun være en fordel, så skal de frivillige medhjæljo komme. Hvis I ikke selv kan så kender I måske
pere jo ikke bruge så mange aftener på at hjælnogen der har lyst til at være med i sådan et udpe, eller de kan blive fri til at hjælpe nye der kan
valg.
komme til. Men programmet skal jo køres
Golfsporten har været i fremgang over hele lanigennem og godkendes. Tusind tak til alle frivillidet og det har vi også mærket i vores klub med
ge der gør en stor indsats.
medlemsfremgang. 1.11.2021 var vi 513 aktive
Der er et ønske om at forsøge med weekend kurog 15 passive, 1.10.2020 var tallet 467 aktive og
ser for at få golfkørekortet. Vi vil derfor, i samar19 passive. En fremgang på 46 aktive som er =
bejde med banen, prøve dette for at se om der
10% I Skovklubben er der pt 216 aktive medlemer et behov. Helt nøjagtigt hvordan det skal
mer.
sættes i gang skal vi have arbejdet noget mere

VI vil gerne have flere medlemmer i vores klub,
så kender du personer derhar lyst til at spille
golf, så hiv fat i dem og henvis dem til klubben.

Bossen var: Lav nogle retter til golfspillerne i et

udvide det til at gælde alle. Vi har stadig haft de
gratis lektioner hos Arne, men på grund af

dem var han ikke særlig vild med.

prisleje de vil betale og lav så noget andet på
aftenmenuen, som turisterne gerne vil købe.
I foråret inviterede vi til fælles træning, for spille- Men jeg tror slet ikke interessen var der, og vi
re med højere handicap, hos Arne Tinning, hvil- kan kun håbe Jørn finder et sted hvor han vil beket vi har fået meget ros for. Vi vil se om vi kan
finde sig godt og hvor der ikke er golfspillere, for
Den gode stemning vi altid har haft i gården efter
spil er ødelagt. Meget ofte har gården været tom
for gæster og ingen havde lyst til at sætte sig

misforståelser blev de først afholdt efter sommerferien. Vi er blevet gjort opmærksom på
denne fejl og vil forsøge næste år, at få lektioner for at købe noget. Vi vil gerne opfordre til at alle
også iforåret.
gør en indsats for at den igen bliver som den var
Når tiderne ikke bliver booket fuldt ud har alle
før, når vi kommer til den nye sæson. Støt op om
mulighed for at skrive sig på listen dagen før, og- den eller de nye indehavere af restauranten når
så selv om de tidligere har fået en gratis lektion. den igen kommer i gang. Indtil da må vi hjælpe
Vi betaler jo Arne alligevel, så tiden kan lige så
hinanden med at holde orden og rydde op efter
godt benyttes. Det er bare vanskeligt, at skulle
os selv. Skal vi blive enige om, at når foråret komkøre ud i klubben for at se om der er ledige tider. mer, køber vi en øl og lidt mad efter spil og
Vi vil se om vi kan finde et system så I kan se ti- sætter os i gården, så vi hurtig får den gode og
derne og skrive jer på online hjemmefra.
hyggelige stemning tilbage.
Som I vil kunne se på jeres faktura, når I får den,
har vi omdøbt retrainerfee til trænerbidrag – da
Vores greenkeepere har passet vores bane fantadet er mere forståeligt for alle.
stisk i denne sæson, fairways har været grønne
At bidraget er specificeret ud skyldes en aftale
og flotte det meste af sæsonen. Greens har
fra omkring år 2000, hvor det blev aftalt med bastået flotte til trods for, at der bliver spillet på
neselskabet, at vi kunne opkræve et beløb hos
dem året rundt. Jeg tror ikke der er mange stemedlemmerne der udelukkende blev anvendt til der, hvor bunkerne er bedre end vores. Det er
en træner i klubben.
noget vi tit har talt om når vi har spillet på andre
En af de store udfordringer der har været for os baner.
alle i denne sæson har været frustrationen om- Vi har afholdt de samme antal matcher i år som
kring restauranten. Det er en skam vi ikke kan få vi plejer, dog med færre deltagere. Vi vil gerne
en restauratør der kan drive denne skønt beliggende restaurant. Opfordringen fra os til Jørn

have input fra jer om der skal nytænkning til,
måske skal vi prøve matcherne på en mere

interessant måde, for at se om det kunne give lidt
dre baner er der kun kommet positive
flere deltagere. Vi modtager gerne idéer fra jer hvis I udmeldinger. Når vi anvender vores DGU kort modsidder inde med de vise sten
tages vi alle som var vi fuldtids medlemmer i klubDesværre kunne vi ikke holde opstarts aften i marts ben. En god oplevelse! Samarbejdet er aftalt
måned, hvor alt ellers var planlagt. Men til oriente- forlænget til også at omfatte 2022, så det kan kun
ring er datoen fastsat til den 16. marts 2022, hvor
anbefales jer at prøveat besøge banerne, hvis I ikke
Kurt Leth fra Kaffe med Kurt kommer her i restauallerede har været der.
ranten. Så sæt et kryds i kalenderen allerede nu.
Ho Natur Hotel er et projekt der har været og er staSct. Hans aften blev igen i år en god aften og med
dig stor debat omkring. Projektet er som bekendt
godt vejr. En aften der efterhånden er blevet en god vedtaget i kommunen og vi kan nu se frem til forantradition. En stor tak til Skovtroldene for at de altid dringer her omkring klubben.
er parat til at arrangere bålet og teltet og oprydning
Bestyrelsen i golfklubben har bakket positivt op ombagefter.
kring projektet. Dette har givet kritik fra nogle, men
Golf marathon - igen i år har vi i samarbejde med
positivt opbakning fra de fleste.
Breinholtgaard og Varde golfklub arrangeret maraBestyrelsen har været positive for projektet, da vi
thon golf, hvor deltagerne spillede 3 x18 huller
vurderer, at nye greenfee spillere, fra det nye hotel,
samme dag, en runde på hver bane. I år var der næ- kan være med til at sikre banens drift i
sten fuldt hus og vi var godt repræsenteret her fra
mange år fremover, og dermed grundlaget for vores
klubben. Fantastisk dag som forløb godt og vejret
golfklub. Når vi så kommer længere frem i projektet
var væsentlig bedre golfvejr i år en den var sidste år,
er det vores opgave, at få et samarbejde både vi
hvor der var alt for varmt. Arrangementet vil blive
som spillere og de forhåbentlig mange greenfee spilgentaget til juni 2022, så bare begynd med træninlere kan være tilfredse med. Men det er jeg ikke i
gen, så vi kan få en vinder fra vores klub. Det var tæt
tvivl om vi nok skal finde en god løsning på til den
på i år.
tid. (jeg vil faktisk krydse fingre for at derkommer så
Company Day er som altid fantastisk at tænke tilba- mange, at vi bliver tvunget til at finde en løsning.)
ge på. Bedre succes kan vi ikke forlange. I år var der
Til slut vil jeg sige tak til alle, der er med til at støtte
udskiftning af 5 hold, som har været med i flere år.
op omkring vores klub. Igen en særlig tak til dig Carl
Men til trods for det havde vi stadig 2 hold på venteChristian fordi du stadig vil være revisor for os. Tak
liste. Vi kanvære stolte af denne dag, men det skyltil ordstyreren i dag – tak til bestyrelsen, banen,
des at så mange stiller op og er klar til at gøre en
Adam der altid er til tjeneste for os alle, til greenkeeindsats.
perne for deres flotte arbejde, til Peter og Jan for et
Tusind tak til alle jer der er med til at gøre dagen til godt samarbejde, til alle de frivillige der hjælper til.
en fantastisk god dag for os alle, det gælder både
Tak alt og for et godt golf år og håbet om næste sæspillere og hjælpere.
son vil blive lige så flot og god som i år.
Banens samarbejde med Nordic Golf Cirkle har fungeret fint. Fra de medlemmer der har besøgt de an-

Sponsor hjælpe match

Feriekompaniet match

Lørdag den 2. oktober deltog 43 golfspillere i en
hjælpermatche afholdt med deltagelse af 64 spillere. match sponseret af Feriekompagniet. På grund af
Efter matchen samledes vi i restauranten, hvor ma- deltagerantallet spillede vi kun i to rækker med nærden blev sponseret af Golfcenteret og drikkevarerne mest flag på hul 5 og 13 med følgende resultater:
og præmierne af klubben. Bolde til nærmest flag
A-rækken.
blev sponseret af Marianne Falbe og H.P.Andersen !!
Tobias Højbjerg 42 point
De 64 deltagere spillede en holdturnering med følKarl Thomsen 42 point
gende resultater:
Jes Jessen
39 point
Lørdag den 25. september blev den årlige sponsor-og

Lars Nissen, Finne Max Nielsen, Flemming Peder- B-rækken:
sen og Sigfred Hansen
119 point
Holger Lund Jensen
Lennart Thomsen
Alfred Serup, Kjeld Sloth Pedersen, Birgit RasIb Larsen
mussen og Esther Dalgaard 115 point
Nærmest flag hul 5 –
Dorit Buch-Larsen, Kirsten Kaltoft, Ellen Myrup
og Pia Hansen
112 point

42 point
36 point
34 point.

damer: Margit Buhl

Herrer: Lasse Marcussen

Nærmest flag hul 5 –

Nærmest flag hul 13-damer:

herrer:

Sigfred Hansen

Margit Buhl

damer:

ingen

Herrer: Ib Larsen

Nærmest flag hul 16 andet slagherrer:

Michael Mouritzen

damer: Marianne Kock.

Stor tak til sponsorerne og deltagerne for at møde
talstærkt op selv med udsigt til dårligt vejr. Flot at
se, at klubbens æresmedlem og nestor stadig er på
toppen.

Ladies

I

LADIES – en hyggelig klub i klubben.
Ladies har spillet med god medlemsdeltagelse hele året 2021. Vi mødes i klubben hver tirsdag, undtaget når vi spiller på anden bane.
Det er kl. 16.15, og vi slår ud kl. 16.30. spillet afsluttes med fælles samling, præmier og eventuel spisning.
Vores formål er at spille golf og have hyggeligt samvær.
Nye medlemmer er meget velkomne, og alle - ladies – er velkomne til at komme og spille med os – også uden at være medlem. , Kom
bare frisk og prøv.
Ladies afsluttede sæsonen med spil, 9 huller, og generalforsamling sidst i september med spisning og hygge. Bestyrelsen er Ina Christensen, Karen Bull og Birthe N Jull (formand). Annie Lauridsen indberetter vores resultater. Årets pokal gik til Karen Bull.
Vi ser frem til at starte igen første tirsdag i april 2022.
Godt Nytår - Birthe N Jull

Opstartsaften
Onsdag, den 16. marts kl. 18 på Golf Centret
Aftenen starter med middag (Menu oplyses senere)

line. Almindelige menneskers ualmindelige historier.

Pris 100 kr. pr. person
Efter middagen er der en kort orientering fra beTilmelding på opslagstavlen eller på mail til sestyrelsen omkring den kommende sæson.
kretariat@blaagolf.dk
Herefter er der ’Kaffe med Kurt’ Foredrag af Kurt
Senest den 13. marts 2022
Leth (fra TV Syd) en legende på slap

Husk :
Danmarks vestligste Golfmaraton 2022
Sponsoreret af NordicGolfers.com
Vi gentager succesen 25. juni 2022

Nordic Golf Circle

Skovtroldene -

Husk vores aftale

hvem er det og hvad laver de?

Fritspilsordning for fuldtidsmedlemmer medlemmer
af Blåvandshuk Golfklub.
Som fuldtidsmedlem kan du spille gratis golf på følgende golfbaner:

Det drejer sig om medlemmer der i 2014 startede med at
yde en frivillig arbejdsindsats på Blåvandshuk Golfcentrets
baner, som på den måde fremstår attraktive og velplejede. De frivillige kan samtidig dyrke er godt socialt samvær.

•
•
•
•
•
•
•
•

Skovtroldene arbejder tirsdag fra 9 – 12 i alle lige uger. Vi
starter i april og slutter i oktober.

Frederikshavn Golfklub
Birkemose Golf Club
Blåvandshuk Golfklub
Nordborg Golf Klub
Svendborg Golf Klub
Næstved Golf Klub
Værebro Golf Klub
Ree Golf Klub

Dog er der enkelte forbehold:
• Max 2 runder pr. bane i ugen.
• Aftalen er gældende fra 1. april til 31. oktober.
• Alle tider bestilles via Golfbox og skal bekræftes
ved ankomst.

Efter en god arbejdsindsats mødes vi i gården til det sociale samvær, hvor banen er vært for et lille traktement med
en øl til, som tak for dagens indsats.

Kunne du tænke dig, at være med i vores gruppe, så ring
til Kaj på tlf. 24451916 eller til Djohn på tlf. 40246005

Kaniner
Vi klar til endnu en sæson. Alle er velkomne
Vi mødes første gang kl 16.45 den 5. april 2022 og slår
ud kl 17.00. Husk 10 kr og printe scorekort
Formål med Kaninklubben:

•
•

•
•
•

at give kaniner/nybegyndere mulighed for at spille sig ned i
handicap sammen med golfspillere i samme handicap gruppe
at give kaniner/nybegyndere mulighed for at lære golfklubben
at kende
at vænne kaniner/nybegyndere til at spille med andre golfere
på tværs af alder og handicap
at have et forum for golfere, der har interesse i at hjælpe kaniner godt på vej
at få regelteorien og etiketten omsat i praksis på stor bane
samt hjælp til scorekortet

Vel mødt

Lars Niissen

En dramatisk golftur, som
endte godt.
Søndag den 29. august 2021 kl. 6:15 kørte Erling og jeg
til Blåvandshuk Golf. Vi slår ud kl. 7:00. Vejret er dejligt -

fortalt mig, at Erling gjorde det helt rigtige, og sammen
med Adams hurtige udrykning betød det, at mit liv blev
reddet.

naturen omkring os pragtfuld. Vi hygger os og vores spil Vi er heldige og taknemmelige for, at golfklubben for et
går rimeligt. Vi kommer til hul 17. Erling venter på, at

par år siden arrangerede et førstehjælpskursus til alle

jeg slår ud. Men pludselig falder jeg om. Jeg har helt

medlemmer og at klubben har investeret i en hjertestar-

uden forvarsel fået hjertestop. Erling konstaterer, at jeg ter.

ikke trækker vejret og at jeg ingen puls har. Han går
straks i gang med hjertemassage 30-2 og ringer hurtigt
til 112. Erling kan tale i telefon samtidig med at han fortsætter hjertemassagen. Han oplyser nummeret til

Erling Petersen og Heino Carstensen
P.S. Golfklubben planlægger et nyt førstehjælpskursus, hvor brug af hjertestarter indgår.

golfklubben, hvor der befinder sig en hjertestarter.

Kurset afholdes til foråret, vi sender indbydelse sene-

Adam kom herefter hurtigt i bil med hjertestarteren.

re. Mvh Bestyrelsen.

Snart ankom en ambulance, lidt senere en lægebil og til
sidst en lægehelikopter. Erling gav hjertemassage i
mindst 15 minutter plus den tid, det tog for redderne at
klargøre deres grej. En fantastisk præstation i sig selv,
men især fordi Erling oven i købet selv døjer med hjerteproblemer. Jeg blev fløjet med helikopteren til Odense,
hvor jeg blev behandlet. Jeg overlevede hjertestoppet
helt uden mèn. Flere læger uafhængig af hinanden har

Mandagsgolf 9 huller
Vintersæsonen er kommet godt fra start. Vi er mange,
der har behov for bevægelse og frisk luft. Det er vigtigt
med et godt immunforsvar, som netop 9 huller også er
med til at bygge op.
På trods af misforståelser med maden lykkedes det at få
en god afslutning - det satte vi alle stor pris på. Det har
en vis betydning at kunne se tilbage på en samlet og god
sæson. Så mange tak for den store opbakning.
Vi glæder os til at se jer alle - både gamle og nye medlemmer - mandag, den 04.04.2022 kl. 09.15, hvor scorekortet afleveres og med start kl. 09.30.
Mange hilsner og med ønsket om en glædelig jul og et
godt nytår.
Mogens og Birthe Kristiansen

Hjorteklubben
Klubbens formål:
At samle klubbens medlemmer, på
alle niveauer, for at spille Golf og for
at fremme sammenholdet i klubben.
Ingen medlemsbegrænsning. Alle med
DGU medlemskort er velkommen.
Der spilles hver søndag kl. 10.00 (når
der er anden match i på banen spilles

der ikke) Scorekort afleveres 15. min. før,
hvor holdene sammensættes på tværs af
de fremmødte handicaps, således at spillet
kan afvikles uden unødig ventetid.
Hver spiller betaler kr. 20 for at spille
med (i vinter halvåret er det gratis).
Der er kun præmier i sommerhalvåret.
Efter endt spillerunde findes vinderen.

Overskuddet går til præmier
Formand: Ina Christensen
mobil 20581610

Sommer turnering
Blåvandshuk golfklubs sommerturnering i hulspil
I år sponsoreret af

De to glade vinder af sommer turnering i hulspil, Christian Roslyng og Brian B Kristiansen.
Tak til Trend Leasing for sponsorat

Ho pigerne
Når jeg nu her på den nye bestyrelses vegne skal
skrive om "Året der gak", så bobler jeg indvendig !! Jeg har en glædesfornemmelse, lige som
hver eneste onsdag, når jeg kører til match i
klubben. Vi er en flok piger, der er aldeles forskellige, men som har et helt specielt sammenhold og varme, som vi skal værne om og dyrke.
Da vi på alle de onsdage, der har været, har præsteret 800 fremmødte glade piger, tyder det på,
vi gør et eller andet rigtigt!!

berg blev der endda serveret kaffe til alle, der
havde lyst, og det er sådan noget, man lægger
mærke til!!!!
Julerierne før den store julefrokost er nok kommet for at blive. I år deltog 18 piger, som hyggede og snakkede - og så lavede nogle forresten
også julepynt, og efter smørrebrød og hvidvin
serverede Inger Kaa lækre muffins. Jow jow.!!!
Igen i år var der lejlighed til at deltage i et velarrangeret fælles udflugt, denne gang til Hotel Fåborg Fjord med spil på Fåborg - og Svendborg
golfbane. Stort knus og tak til Hans Hansen og
Mogens Kristiansen. Håber, de stiller op igen.

Trods besværligheder er det lykkedes at få endnu Vores Julematch startede traditionen tro med, at
et godt år i golfregi.
Marianne Bollerslev og Anne Marie Jensen havVi er nu 46 Ho-piger, og vi håber selvfølgelig på de chokolade og portvin med, som kunne nydes
flere medlemmer til næste år.
før eller under turen. Ellers en vellykket match,
Der er blevet spillet med de nye handicapregler, som blev vundet af Hold 11: Ellen Jørgensen, Elog aldrig er der blevet scoret så højt før om ons- se Marie Wolff, Johannes Jensen og Flemming
dagen, og aldrig har så mange været involveret i Nielsen.
slutspurten.
Til næste år har jeg en ide om, handicappet har
fundet sit leje, men vi skal stadig huske på, handicappet vil skifte fra gang til gang. Et år uden
Coronarestriktioner kunne vi også håbe på!!!

På grund af problemer i restauranten har sammenkomsterne til månedsafslutningerne ikke altid været problemfrie, og generalforsamling og
julefrokost måtte flyttes til Blåvandshuk Sportspark, men alle hjalp til med at få det hele til at
fungere, så trods alt en rigtig hyggelig dag og
aften.

I år har vi 2 onsdage spillet "Andet spil", og det
var Fourball og Mexican Scramble, og jeg kan fornemme, Mexican Scramble stadig er pigernes fa- Årets vinder i Stableford point og dermed vinder
vorit, så mon ikke, vi kan presse det ind til næste af pokal blev Marianne Falbe
år, hvor vi igen har 2 onsdage med "Andet spil". 1. pladsen i Månedens vinderpoint gik til Astrid
Spil på andre baner blev i år Vejen-, Dejbjerg- og Seefeldt.
Trehøje Golfklub, og jeg må nok sige, at gennemførelsen af match og forplejning levede fuldt ud
op til vores forventninger. Om morgenen i Dej-

Den nye bestyrelse er for Ho-Pigerne :

Formand: Jill Jensen, Kasserer: Betty Østergaard og Sekretær: Annemarie Stouby Andersen. Suppleant : Lone Damgaard
Festudvalg: Bente Møller og Karen Kristiansen
Tak for i år.
Nytårskuren håber vi på kan blive gennemført
onsdag den 5. januar 2022

Sæsonen starter op onsdag den 6. april 2022.
Kontingent 250 kr. og gæstespillere er altid velkomne for 20 kr.
Alle på Blåvandshuk Golfcenter og i Blåvandshuk Golfklub ønskes en
Glædelig Jul og Godt Nytår
På Bestyrelsens vegne

Annemarie Stouby Andersen

Caddies til Company Day

2021

Onsdagsherrerne!

var lukket, men Adam sørgede for, at der var øl
og vand i automaten. Andre medbragte selv en
For de fleste er det velkendt, at Onsdagsherrer- dåse øl. Det var jo ikke et problem, at de blev
lunkne, da temperaturen jo passede meget
ne og Ho-Pigerne er to forskellige klubber i
godt til ”svalebajer”. Disse udfordringer blev
klubben. Vi er dog tæt knyttet til Ho-Pigerne,
klaret med bravur, sikkert båret af kærligheden
idet vi spiller på samme tidspunkt, nemlig kl.
09.00 i sæsonen og kl. 10.00 udenfor sæsonen. til golf spillet.
Den sidste onsdag i måneden har vi månedsaf- Senere blev forholdene mere normale. Vi kunslutning. Den afvikles som en fællesmatch med ne igen samles, og hverdagen lignede mere og
Ho-pigerne. Vi spiller holdspil og hygger med
mere det normale. Restauranten havde dog
fællesspisning. Tre af disse månedsafslutninger stadig vanskelige vilkår. Det smittede også af på
blev spillet på udebane. I denne sæson besøgte os. Vi nåede aldrig at komme tilbage til noget,
vi Vejen Golfklub, Dejbjerg Golfklub og Trehøje der mindede om ”De god gamle dage”. Nu glæGolfklub. Alle tre kan varmt anbefales. Det er
der vi os til samarbejdet med det nye team i
fine baner, hvor vi på alle måder fik en udsøgt ”Restaurant Ho Bugt”.
behandling.
Spillemæssigt lignede sæsonen sig selv. HandiUdover de tre besøg på fremmede baner blev cappet steg lidt, men det var jo også hvad DGU
der i år arrangeret en udflugt med spil på to
havde spået. For os var der ikke noget nyt i, at
sydfynske baner. Vi startede med at spille på
alle scores blev indberettet. Det har vi praktiseSvendborg Golfklubs bane. Efter matchen kørte ret i en del år. Det nye er nok, at vi ikke på samvi til Hotel Fåborg Fjord, hvor der, efter vi havde me måde som tidligere kan gennemskue, hvad
fået vore værelser, var dømt uformel hygge. Se- den spillede rundes resultat har af betydning
nere samles vi så til en glimrende middag i vo- for morgendagens handicap.
res eget lokale. Næste formiddag tjekkede vi ud
af hotellet og drog videre til Fåborg Golfklub,
Hjemme har vi haft en god sæson med en lille
hvor vi spillede den sidste match. Efter mattilgang af nye medlemmer, så vi nu er 51 onschen var der hygge og præmieoverrækkelse.
Alt dette blev på bedste vis arrangeret af Hans dagsherrer. Fremmødet er stabilt, og gennemHansen og Mogens Kristiansen. Et arrangement snitlig kan vi mønstre 26 glade pensionister. Det
hvor alt klappede. TAK TIL HANS OG MOGENS er en fin opbakning, når vi tager i betragtning,
at der er tale om en gruppe mennesker, som er
I løbet af året har vi været samlet til 28 matvoldsomt ophængt. Det er ikke af arbejde i tracher. Opstarten var meget præget af Corona reditionel forstand, men med tusind gøremål. Jeg
striktioner. Det gav nogle udfordringer især i
vil her blot i flæng nævne: Morgenaviser skal
det sociale samvær. Der var kun mulighed for at
læses sammen med en ekstra kop morgenkaffe,
være udendørs og i små grupper. Restauranten

så skal haven passes, og drivhuset vandes.

en mulighed for at gå en runde i godt selskab.

Syge børnebørn skal passes, og børnenes hække skal klippes. Så skal vi på apoteket og hente
den sidste portion piller, og et besøg i fitness
skal overstås, så vi ikke er i vejen, når de travle
unge mennesker skal have deres smarte outfit
luftet. Vi har også en forpligtelse til at holde
hånden under en betrængt rejsebranche, så en
golftur om året er næsten et must.

Den nyvalgte bestyrelse er ikke gået helt i hi.
Der lægges planer for den kommende sæson,
så det hele er klar til at rulle ud når sæsonen
2022 går i gang.
Hvis du går og tænker på, om du skal melde dig
ind som medlem af ”Onsdagsherrerne”, er det
muligt at lære os bedre at kende. Du møder
blot op om onsdagen og afleverer dit scorekort
senes kl. 09.45, men pas på det kan være vanedannende!

På en normal onsdag går vi sammen med Hopigerne omkring 400 km og slår til boldene ca.
5500 gange. Det betyder jo at vi gennem vores På bestyrelsens vegne Mogens Jensen
sport får en masse motion og frisk luft. Set i det
lys giver det god mening, når DGU hævder, at
golf er livsforlængende med ca. 5 år.
Johs spiller tjørne golf
Lige som vores moderklub og baneselskabet
arbejder vi for at fremme tilgangen til klubben.
Vi føler et ansvar for, at de medlemmer, som
har valgt Blåvandshuk Golfklub som deres
hjemmeklub, fortsat føler sig velkomne også i
vores klub. Med andre ord forsøger vi at leve
op til Klubbens motto ”Danmarks hyggeligste
Golfklub”. Alle herrer, som kan spille fra kl.
09.00, er velkomne. (læse vore vedtægter og
spilleregler på klubbens hjemmeside under
”Klub i Klubben”).
Sæsonen, hvor der spilles om præmier, er slut
indtil 1. april, hvor den nye sæson starter. Indtil
videre er der heller ikke mulighed for at indberette scores til regulering. Klubbens handicapudvalg har bestemt, at det er gældende så længe der SKAL lægges op. Vi mødes dog stadig om
onsdagen, hvis vejret tillader det. Det er altså
ikke slut med at spille og hygge. Nu er der blot

Jule match
Lørdag d. 27 november, inden generalforsamlingen, spillede vi jule matchen med nissernes banelayout, 30 deltager spillede 14 huller på kryds
og tværs af banen og med flere indlagte forhindringer, der blev spillet i to rækker med følgende
resultat.
A række:
1. Ejvind Christensen 30 point,
2. 2. Tobias Højberg 29 point,
3. 3. Lasse Markusen 27 point.
B række:
1. Aage Christensen 35 point,
2. 2. Adam Huang 27 point,
3. 3. Bellis Joan Olsen 27 point.
Nærmest Flag Damer: Margit Bull, herre: Adam
Huang
Der var en god og hyggelig stemning, med mange positive tilbagemeldinger og et ønske om at
gentage arrangementet næste år, så det kigger vi
på
Flemming Karris

Klubber i klubben
Hjorte Klubben
Onsdags Herrerne

Søndage kl. 11.00

Onsdage kl. 09:00

Ina Christensen - Formand

Formand Mogens Jensen

20 58 16 10

tlf. 29715547,

ejvina48@gmail.com

mjporsevej@gmail.com
Fyraftens Golf
Ho Pigerne

Torsdage kl. 16:00

Onsdage kl. 09:00

Niels Brinck –

Annemarie Andersen - Formand

Telefon:20 72 21 77

asporsevej@gmail.com

nbrinck@dxc.com

LadieS

Mandagsgolf - 9 huller

Tirsdage kl. 16:30

Mandage kl. 09:30

Birthe N Jull

Mogens og Birthe Kristiansen

birthenyborgjull@gmail.com

42 51 23 27 og 51 76 83 53

tlf. 22 57 70 82

torplund1@gmail.com

Kaniner

Tirsdage kl. 17:00
Lars Nissen
28 32 05 78
golfnissen@live.dk

