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Årsberetninger for 2022 

Bestyrelsens beretning: 

Efter generalforsamlingen der blev afholdt den 6. marts 2022 konstituerede bestyrelsen sig som flg.: 

Formand Kirsten Juel Jensen 

Næstformand og Banen: Helle Fisker Henriksen 

Kasserer: Peter Møller 

Klubhus: Anders Lindegaard 

Service:  Thomas Sørensen 

Sport: Tage Nielsen   

Kommunikation: Flemming Sørensen 

Vi har i løbet af året haft 11 bestyrelsesmøder og 1 møde i FU 

Økonomi:  

Økonomien har som altid været en udfordring, og igen i år har vi haft uforudsete udgifter til 
administrationen, banen samt maskinparken, der er under udskiftning. Her kan specielt nævnes ny 
vandboring til kr. 187.000,00.  Vi har også haft uforudsete udgifter på klubhuset. Men heldigvis er det 
sådan, at hvad der blev tabt på gyngerne er blevet vundet på karussellen. 

Medlemmerne har givet gaver for   kr.      25.713,00 

Vi har fået momsgodtgørelse med …………………………. kr.    237.997,00 

Vi har haft 3.952 greenfeespillere på stor bane og 

 1.324 på Pay & Play Dette har givet en indtægt på  kr. 1.007.000,00 

Budgettet var sat til et 0 budget, men på grund af tørke, der medførte, at der ikke kunne gødes så meget 
som planlagt og forsinket levering af maskiner samt påpasselighed er det gået godt. 

Vi kommer ud af året med et overskud på   kr.  337.670,00 

Administrationen: 

Vi har tilmeldt os en udvidet udgave af GFLR, der træder i stedet for trykt baneguide. Den er endvidere 
aktuel til info til greenkeeperne. 

Vi har fået en ny Pro-Box, der er opdateret til nutidige betalinger. 

Anders Smedstrup som servicemanager og Per Taagaard som bogholder har vist sig at være et fantastisk 
godt team.  

Vi er her blevet indstillet til Hospitality prisen af Golfhæftets spillere. Flot og tak for en fin indsats i løbet af 
året. 
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Golfcafé:  

Lotte Sletten Larsen har haft sit andet år som selvstændig, og det har vi været meget tilfredse med. Det har 
vores gæstespillere også og Caféen blev nomineret til det bedste golfklub café af Golfhæftets spillere. Men 
hun vandt desværre ikke. 

Tak til Lotte og hendes stab af medarbejdere for en flot indsats i 2022 

Nye medlemmer:  

Vi har været optaget af at få fortalt den gode historie om Brønderslev Golfklub, samt udbrede kendskabet 
hertil.  

Det betød, at vi gik ind i projekt Funnel First sammen med DGU. Det blev desværre ingen succes i år 2022, 
så vi startede selv projektet ”Smag på golf” der er et 3 timers introduktionsforløb, og det viste sig at være 
en god ide. 

Vi startede også med ”Kvinder og golf” i samarbejde med DGU og det blev en succes. Vi havde 20 dejlige 
kvinder på kurset.  

 Vi har haft 81 på begynderkursus og heraf er 54 fortsat medlemmer 

Den 01.01.22 var vi 1006 medlemmer. Antallet steg i løbet af foråret til 1128 men udmeldinger primært 
pga. alder, sygdom og flytning er vi pr. 01.01.23 nu 1026 medlemmer. 

Vi planlægger fortsat at prioritere arrangementer for at få flere medlemmer. 

Fritspil ordning: 

Vores golfring med Hals -, Hjørring -, Sæby - og Ørnhøj Golfklub er blevet godt modtaget og fortsætter i 
2023 

Golfringen har i greenfeetilskud givet en indtægt på …… kr. 186.62,00 

Strategi:  

Bestyrelsen har arbejdet med at få strategi og virksomhedsplan ajour ført.  

Der har i den forbindelse været afholdt 2 medlemsmøder hvor strategi og handleplan har været drøftet, 
samt en temadag med personalet omkring strategi og handleplan. 

Vores ambitioner er desværre blevet udfordret af inflationen og den økonomiske udvikling. 

Vi har indledt et ERFA-samarbejde med Viborg Golfklub, der er sammenlignelig med Brønderslev. Der har 
været et møde i Viborg, det var meget udbytterigt for alle deltagere 

Viborg er derfor blevet venskabsklub med halv greenfee. 

Tak:  

Sluttelig vil jeg gerne specielt takke bestyrelsen og alle de frivillige, der gør et stort arbejde for at vores klub 
kan fungere på det niveau vi gerne vil have. 

Tak til Administrationen, trænerteamet, banepersonalet og Caféen for deres store indsats og velvillighed 
for at få alt til at fungere. 
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Tak til sponsorerne der bidrager til at gøre vores udviklingsønsker til virkelighed. 

Tak til alle medlemmer der med smil og venlighed gør det til en positiv oplevelse at komme i golfklubben. 

Brønderslev Golfklub skal nemlig være den foretrukne golfklub nord for Limfjorden. 

På bestyrelsens vegne 

Kirsten Juel Jensen 

 

Baneudvalg 

Igen et spændende år på banen med mange gode oplevelser, men også med udfordringer, som der er 
blevet arbejdet med og fortsat arbejdes med.  
En af de store ting vi har kæmpet med er klimaændringer, hvilket vi er meget opmærksom på, og 
konsekvenserne heraf kommer vi til at forholde os til i de kommende år.  
Klimaændringerne som vi ser det, har den konsekvens, at vækstsæsonen har forskubbet sig. Vi har derfor 
valgt, at forskyde udvalgte ansættelser af vores sæsonansatte greenkeepere, så vi har ansatte på arbejde i 
den sidste del af sæsonen, hvor græsset stadig gror. Væksten i græsset “jordtemperaturen” er længere tid 
om at komme i gang, og om efteråret har vi høje temperaturer 16-18° langt hen i november måned. 
Derudover har vi igen haft ekstrem tørke både i foråret og i sommerperioden. Sommerens tørke var værre 
end 2018, og har bevirket, at der har været rigtige mange områder på banen, som har været plaget af 
tørkepletter. Det er primært fairways, det er gået ud over, men semiroughen og forgreens har også været 
ramt. 
Oveni tørken havde vi store problemer med vandingsanlægget, vores boring som fylder vand i pumpesøen 
faldt sammen, så der skulle etableres en ny boring.  
Brønderslev kommune har forbudt overfladevanding, hvilket sammen med leveringsudfordringer af 
materiale har gjort det til en noget lang proces, og vi er i skrivende stund stadig ikke helt i mål, men en ny 
boring er lavet, så vi ikke løber tør for vand. I denne proces skal vi have set på en renovering/udvidelse af 
vandingsanlægget, men det er en meget bekostelig post. 
Vores mål for sæsonen 2022 var en optimering af driften og indkøring af de nyindkøbte maskiner. Det er 
gået godt på trods af meget lange leveringstider, vi mangler stadig 1 fairwayklipper.  
Semler Agro John Deere har stillet lånemaskiner til rådighed, og deres service har været fantastisk. De nye 
maskiner har gjort, at vi har minimeret vores værkstedsomkostninger og vi har derved fået flere hænder på 
banen. 
Vi er blevet færdige med baneudviklingsplanen for golfbanen, og vi venter endelig godkendelse fra 
Brønderslev kommune, da flere at de tilpasninger, vi gerne vil lave er på Blå og Gul sløjfe, som ligger på 
kommunens jord. 
Vi har ansøgt, og fået tilladelse til afbrænding af forskellige roughområder blandt andet flere paragraf 3 
områder, afbrænding udpiner jorden, men er samtidig utrolig god, da græsset bliver tyndere, og der vil 
naturligt komme flere blomster og urter i de uklippede områder.  
Vi tænker meget over biodiversitet, så der er flere steder rundt om på banen, hvor der er etableret 
insektboer.  
2022 blev også året, hvor vi blev hårdt ramt af fugleskader. Disse skader kommer på baggrund af gåsebiller 
og stankelbenslarver, og desværre har vi fra 2022 intet tilbage at sprøjte med for at undgå disse skader. Der 
bliver arbejdet på alternative metoder i samarbejde med DGU og forskellige Erfa-grupper, da det er et stort 
problem for golfbanerne. 
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Hvad angår alternative midler har vi i år kørt forsøg med et nyt forebyggende svampemiddel til greens og 
indtil videre ser det rigtig godt ud, det er et biologisk middel, så der er ingen loft for, hvor meget vi må køre 
ud. Midlet er skørt nok en blanding af forskellige “gode” svampe som bekæmper de skadelige svampe. 
Greens var i foråret igen angrebet af svamp og modsat 2021 var Rød sløjfe hårdest ramt og enkelte greens 
på Blå og Gul var også hårdt ramt. Men da varmen kom i starten af maj lukkede skaderne sig forholdsvis 
hurtigt og i starten af juni var greens igen fine. 
Kampen mod svamp er en evig læring og meget udfordrende, da forholdene hele tiden ændrer sig og 
derfor bruger vi meget tid på at indhente erfaringer fra kollegaer i andre klubber og DGU. Det var 
herigennem vi fik kendskab til det nye biologiske svampemiddel, som vi har kørt ud i starten af november. 
Baneudvalget bestod i 2022: Helle Fisker Henriksen (Baneudvalgsformand), Søren Ørskov Reimers og 
Flemming Sørensen.  
I 2022 har greenkeeperteamet bestået af chefgreenkeeper Søren Ørskov, Rikke Sofie Pedersen, Henrik 
Jensen, Charlotte Kieler Schou, Brian Bay, Henrik Grave samt Kåre Thomsen Derudover har vi igen i år i 
nogle timer om ugen fået hjælp fra Niels Christian Jensen til rydning af buske og mindre træer samt pleje af 
bunkers.  

Vores dygtige greenkeeper Rikke Sofie Pedersen har desværre fået nyt arbejde ved Region Nord. Det har 
ikke været muligt at finde en ny greenkeeper, ligesom en stram økonomi giver udfordringer, hvorfor staben 
er blevet reduceret med en person. 

Vi har haft besøg af DGU med henblik på rating af vores baneanlæg. Resultatet er, at banen er ratet en 
anelse sværere, så de fleste får en streg mere.  

Til sidst en stor tak til banepersonalet og alle frivillige, der igen i år har gjort en stor indsats med at hjælpe 
til med at pleje vores bane og omgivelserne. 
 

Baneudvalget v. Helle Henriksen. 

 

Baneservice 

Baneserviceudvalget har igen i 2022 haft en fin sæson uden de store problemer – tak til alle medlemmer og 
greenfee spillere for god opførsel og accept af Baneservice. 

Der har dog været en mindre forandring ift. 2021 - nemlig at der har ikke været baneservice, når der har 
været afholdt arrangementer og dermed flere sløjfer har været blokeret. 

Christian Brønden har sagt ja til at overtage posten som formand for baneservice i 2023.  

Tak for et godt år og tak for nu. 

Baneudvalget v. Torben Fristrup 

 

Begynderudvalget 

Efter 2 år med Corona har sæsonen været tilbage til det normale, hvilket vi kan se på antal 
prøvemedlemmer. 
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Vi har haft 85 prøvemedlemmer, hvoraf de 20 var fra ”Kvinder og golf”, og 63 har valgt at fortsætte (heraf 
10 fra Kvinder og golf). I 2021 havde vi 115 prøvemedlemmer og 70 fortsatte. Det store antal skal henføres 
til Covid19.  

Vi har gennemført kaninturnering om tirsdagene. Spillerne melder sig til i Golfbox, hvilket gør, at vi bedre 
kan tage hånd om de nye medlemmer. I år har vi valgt, at de nye medlemmer har fortrinsret til at komme 
ud på de første tider sammen med en mentor.  

Vi har også i år valgt, at fællesspisningen sker, når alle hold med mentorer er kommet ind og ikke først når 
alle er kommet ind. Det gør, at nye medlemmer ikke skal vente 1 til 2 timer før vi kan spise og vi har oplevet 
det som en god ændring. Vi har de tidligere år erfaret, at de ny medlemmer ikke vil vente og tager hjem - 
og derved ikke får det sociale og vi ikke rigtig får talt med dem. 

Sæsonen igennem har vi oplevet en hyggelig og positiv stemning, når vi har mødtes om tirsdagen fra kl. 
16.45. Der har været god tilslutning. Mange af tidligere års kaniner mødte som altid trofast op og spillede 
med. Kaninerne har taget udfordringerne på alle 3 sløjfer i stiv arm og med højt humør.  

I løbet af sæsonen har vi arrangeret 2 turneringer med gunstart og fællesspisning. Turneringsformen var 
Texas Scramble og det har været med stor succes. Spillerne kan godt lide spilleformen, hvor spillerne på de 
enkelte hold er afhængige af hinanden. 

Tak til de mange spillere, som kommer og spiller sammen med kaninerne om tirsdagen. Vi håber, at rigtig 
mange vil komme igen næste år, og vil være med til at give de nye medlemmer en god oplevelse på 
golfbanen. Det er en uvurderlig hjælp i arbejdet med klubbens nye medlemmer. 

Også en stor tak til begynderudvalgets medlemmer og alle mentorerne som beredvilligt stiller op efter 
behov og udfører et uvurderligt stykke arbejde for klubben.  

Allerede nu er der planlagt weekendkursus i 2023. Kender I nogle, der har lyst til at starte, er 
Begynderudvalget klar til at modtage dem.  
Tilmelding foregår på www.broenderslevgolfklub.dk/tilmelding eller på tlf.98 82 32 81. 

Begynderudvalget v. Lone Lyshøj 

 

Juniorudvalg  

Ved udgangen af 2021 var vores fokus rekruttering og fastholdelse. Sæsonen 2022 startede rigtigt pænt 
med mange juniorer til de første træninger. 

I første del af sæsonen mødte 15-20 juniorer frem til træning lørdag. I den sidste del af sæsonen, fra 
sommerferien og frem til afslutningen i september, faldt deltagertallet til 10-15 juniorer. Det var samme 
tendens i året før. Alle træninger startede med en forældrebaseret opvarmning på cirka 15 minutter. En 
god løsning, men også her endte denne opgave på de samme hænder. 

Vi afholdte en afdeling af DGU´s Jungletræf (for de yngste) og Supersix (for de lidt ældre) i samarbejde med 
en konsulent fra distrikt 1. Vi havde den årlige Sommer Camp og vores afslutningsturnering. Sommer Camp 
var en stor succes, hvor juniorer samt forældre overnattede og hyggede sig i klubben. 
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På dagen for afslutningsmatchen blev ”Bjørnegrotten” indviet, Som er vores nye dejlige rum i kælderen, 
hvor juniorerne kan trække sig tilbage og slænge sig i de bløde møbler. Forhåbentlig giver dette et fristed, 
hvor de unge kan få lov at hygge sig i fred og ro.  

Vi har derudover haft juniorer ude til turneringer i andre klubber, primært turneringer under DGU.  

Alt i alt lykkedes vi rekruttering; men fastholdelse er stadig en udfordring. 

Juniorudvalget v. Thomas Sørensen  

 

Klubhusudvalget og Frivillighedsudvalget  

2022 har været et år, der har stået i energiens tegn og det har været hovedfokus nummer 1, da de mørke 
skyer truede i horisonten. Vores fastprisaftale på el udløb ved udgangen af 2022 og gas udløber midt i 
2023.  

Vi er nu færdig med alt projekteringen og arbejdet skulle have været påbegyndt i december 2022, men 
hård frost satte en stopper for vores nødvendige gravearbejde. Arbejdet starter nu i januar 2023 og alle 
opgaver forventes afsluttet inden udgangen af marts 2023. 

Arbejdet inkluderer følgende 

 Installation af Luft - Vand Varmepumper 
 Installation af Solcelleanlæg 
 Ombygning af hovedtavlen for vores elforsyning 
 Udskille Cafeen til sin egen eltavle 
 Nyt og større forsyningskabel ind til klubhuset 
 Ombygning og optimering af ventilationsanlægget 
 Installation af intelligent varmestyring 
 Installation af intelligent elforbrugsmåling på de enkelte undergrupper 
 Forberede installation til el-bils ladere på parkeringspladsen 

 

Når alt dette er udført, vil vi i 2023 fokusere på at få et decideret klubhus og frivillighedsudvalg etableret, 
således vi kan forskønne og vedlige vores klubhus og området omkring klubhuset på en mere proaktiv 
måde end hidtil gjort. 

2023 bliver et spændende år, men også et udfordrende år og uden et konstant flow af nye frivillige, bliver 
det udfordrende at holde standen på vores anlæg med de midler, vi har til rådighed. 

Vi ser frem til en ny sæson og en masse god golf sammen med jer alle sammen. 

Klubhusudvalget v. Anders Lindegaard Nielsen 

Kommunikationsudvalget 

Året har været med fokus på arbejdsgange og procedurer og det er vi kommet godt i mål med. Dette 
arbejde fortsætter fremadrettet.  
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Vi har arbejdet med vores kommunikationsformer i forhold til klubbens strategiplan og ligeledes lavet tiltag 
i forhold til kommunikation til især klubber i klubben og de tilknyttede virksomheder, Proshoppen og 
Golfcafeen, hvis marketing, også fremadrettet, giver synergi med de aktiviteter, der sker i og rundt om 
klubben 

Vores ugeavis, som udkommer regelmæssigt i sæsonen og spontant udenfor sæsonen, er blevet det 
”daglige talerør” til alle klubbens medlemmer. 

I vores strategi for 2023 vil vi fokusere på at udvide vores brug af målrettet markedsføring via sociale 
medier, alt for at placere vores bane og faciliteter som et attraktivt sted at være medlem og spille golf. 
Ligeledes er der blevet udarbejdet et nyt udtryk og nemmere anvendelse af vores hjemmeside, som 
lanceres i starten af 2023  
 
Kommunikation v. Flemming Sørensen  
 
  

Regel- og HCP-udvalg 
Det nye handicapsystem er fuldt ud implementeret og medlemmerne har vænnet sig til at indberette alle 
scorekort, så man hele tiden har et opdateret handicap. Der kan dog stadig være lidt usikkerhed, da mange 
har svært ved at regne ud, hvad det nye handicap bliver. Men hvis man altid er opdateret med at 
indberette score, går det gnidningsfrit. 

De nye regler, der har været gældende nogle år nu, er ved at sætte sig på rygraden. Det vil dog være en god 
idé at anvende den APP, der hedder R&A hvor golfreglerne er tilgængelige. De fleste regler er lette at tilgå 
fra app’en og er en god følgesvend på banen. Så vil de justeringer der bliver foretaget 1. januar 2023 også 
fremgå. 

I en stor del af 2022 har der været oplæg på det generelle område, klippet til semirough eller lavere. Det 
skyldes en lang periode henover sommeren med tørke. 

Regeludvalget består i 2022 af Majbritt Iversen og Handicapudvalget består af Kirsten Bangsø Jensen. I 
2023 forventes det at Majbritt Iversen færdiggør uddannelsen til klubdommer. 

 

Sponsorudvalget 

Sponsorudvalget har i 2022 bestået af Per Kollerup, Jens Arne Hedegaard og Kirsten Juel Jensen  

Udvalget refererer til bestyrelsen 

Udvalget har siden april måned gennemgået samtlige 68 sponsorkontrakter, og vi har haft personlig 
kontakt til ca. halvdelen af sponsorerne idet kontrakten skulle genforhandles eller redigeres. 

Vi har fortsat haft opdelt vores sponsorer i 3 grupper:  

Guld sponsorer der har et sponsorat over kr. 11.000,00,  

Sølv sponsorer der har et sponsorat på mellem kr. 5.000,00 og kr. 11.000,00 

Bronze sponsorer der har et sponsorat mindre end kr. 5.000,00 
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Vores sponsorer har været loyale og fortsat støttet klubben, selv om det for flere har været svære tider. 

Vi har ikke fået nye sponsorer, men har heller ikke mistet nogen. 

Vi ser, at det er meget vigtigt for sponsorerne, at de oplever at klubben og dens medlemmer støtter dem, 
og vi vil gerne opfordre alle medlemmerne til at gøre dette, hvis det er muligt.  

Sponsorturnering: Der har været afholdt sponsorturnering for Guldsponsorer, hvor der var tilmeldt 20 hold 
á 4 personer, og den blev vundet af Elektrogruppen 

Tak: Stor tak skal der lyde til såvel store som små sponsorer. Vi må jo erkende at sponsoraterne er en stor 
hjælp til klubben, og jeg ville ønske, at vi kunne give mere tilbage til sponsorerne, end det er muligt.  

Så husk at støtte dem. 

Sponsorudvalget v. Kirsten Juel Jensen 

 

Sportsudvalget 

I 2022 havde Brønderslev Golfklub igen 4 hold tilmeldt DGU´s Danmarksturnering. BG var repræsenteret 
med et hold i 1. division, et hold i 4. division, et hold i 5. division samt et hold i Senior kvalrækken. 

1.Division herrer 

1. holdet startede med sejre over Ørnehøj, holdet tabte de to gange de mødte det stærke Odder hold i 
meget lige kampe og spillede to gange uafgjort med Viborg. Holdet sluttede på en 3. plads i gruppen og 
spiller også i 1. division i 2023. 

Holdkaptajn var igen i år Erik Aagård Andersen som servicerede holdet på bedste vis. 

Holdet er sponseret af sparekassen Vendsyssel og Bones. 

4. Division herrer 

Holdet har i 2022 været i en stærk pulje, de opnåede at få 3 point. Dette var desværre ikke nok til deres 
forbliven i 4. division men må en tur ned i 5 division i 2023. Sportsudvalget forventer at det kun bliver 
denne sæson de spille her, har forventninger om at holdet rykker op igen. 

Holdkaptajn Martin Knudsen klarede igen i 2022 alt det praktiske for holdet. 

5. Division herrer. 

Holdet kæmpede godt i en jævnbyrdig række, de sluttede som nr.2 i deres gruppe, men bliver på grund af 
4.divisionsholdets nedrykning tvangsnedrykket til kval. rækken i 2023. 

Holdkaptajn for holdet var Niels Holm, som klarede alt det praktiske. 

 

Kval. Seniorer 

Seniorholdet spillede stærkt i hele sæsonen og vandt deres pulje. Desværre da der skulle spilles om 
oprykning kunne der ikke stilles hold, de aflyste oprykningsspillet, det finder Sportudvalget uacceptabelt og 
ikke er i orden, når man spiller i DGU`s Danmarksturnering spiller man også turneringen til ende, alle 
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kender kampdatoerne før de starter turneringen. Vores elitehold skulle gerne vise klubbens medlemmer at 
de er seriøse og forgå med et godt eksempel, også seniorholdet.   

Holdkaptajn var Hans Chr. Mariegaard som klarede alt det praktiske for holdet. 

Regionsgolf. 

Også 2022 havde BG mange hold med til at spille det populære holdspil Regionsgolf. Superveteranerne blev 
puljevinder og skulle spille mod Nordjurs denne match vandt de. De skulle så møde Aarhus Aadal den tabte 
de desværre. Veteran D bliver rykket en række op i 2023. 2022 har været et godt år for BG i Regionsgolf alle 
hold klarede sig godt og sluttede på 2. pladser.  

Sportsudvalget vil gerne takke alle spillere der har deltaget, udvalget takker også  holdkaptajnerne for det 
store arbejde de har med at få afvikle alle kampene på en tilfredsstillende måde.  

Resultaterne i sæsonen 2022 viste igen, at gode resultater bliver opnået ved at spillerne møder op til 
træning og at de er engageret i træning, kampe og kammeratskab, Sportsudvalget vil gerne takke vores 2 
dygtige trænere og alle spillere for deres indsats i 2022. 

For at holdene kan yde deres bedste kræves at der er nogle gode ledere omkring holdene, Sportsudvalget 
vil gerne takke alle vores holdkaptajner for det kæmpestore flotte arbejde og den tid der bliver brugt for at 
servicere holdene både før under og efter kampene. 

Sportsudvalget vil også gerne rette en stor tak til John Rasmussen og Flemming Sørensen, som begge har 
udført et stort arbejde som startere, indberettere  og i hver hjemmekamp stillet sig til rådighed uanset vejr 
og vind, uden denne hjælp ville det på ingen måde kunne have ladet sig gøre at få afviklet kampene på en 
god og professionel måde. 

BGE – Brønderslev Golf Elite. 

BGE – Brønderslev Golf Elite er en støtteforening som har eksisteret i 13 år. Det er en forening som kun har 
til formål at samle sponsormidler ind til brug for elitespillerene. Med hjælp til turneringsdeltagelse og 
træning, kan dette give en dygtig spiller mulighed for at udvikle sig. Det har dog vist sig at være yderst 
svært at finde sponsorer, men det er dog lykkedes finde nogle enkelte sponsorer og derved støtte 
elitespillerne på forskellig vis. BGE skulle gerne på sigt samle nogle sponsorer, der vil være med til at støtte 
eliten, samt gøre at eliteafdelingen kan være delvis selvfinansierende og dermed ikke belaste klubbens 
økonomi. 

Sponsorer 

Sportsudvalget vil også benytte lejligheden til at takke vores sponsorer (Sparekassen Vendsyssel og Bones) 
for støtten i 2022 i forbindelse med vores eliteholds kampe. 

Udvalget vil også i 2023 opfordre vores medlemmer og gæster til at støtte op om vores holds 
hjemmekampe, det betyder så meget for de unge spillere at der er mange tilskuere som kommer og 
overværer deres hjemmekampe, samtidig er det også med til at styrke dem i deres spil. 

Til slut skal der fra Sportsudvalget lyde en kæmpe stor tak til Flemming Laursen, Nicolai Sørensen og 
Kristian Dall for det store stykke arbejde de har lavet for sportsudvalget, de er alle tre stoppet i udvalget i 
2021 og 2022. I stedet for de 3 afgående er Gitte Rune, Oliver Mortensen og Nicolai Arentsen indtrådt i 
Sportsudvalget. 
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Turneringsudvalget 

I 2022 slap vi endelig for restriktioner som følge af Covid-19 og det har været dejligt. Udviklingen i hvor 
mange, der deltager i de enkelte turneringer, er dog stadig for nedadgående, når man ser på antal 
deltagere i forhold til antal medlemmer. Vi vil rigtig gerne have flere til at deltage i vores turneringer. Hvis 
de medlemmer, der altid deltager i vores turneringer tager et medlem med – og de så får lov til at gå 
sammen, vil det måske få flere til at deltage. Det er et lige stort arbejde om der er 30 eller 80 deltagere i en 
turnering. 

Åbningsturneringen var planmæssigt sidst i marts, og der var 69 deltagere. Der er fin tilslutning til 
åbningsturneringen og Proshoppen, der er sponsor, leverer som sædvanligt fine præmier. 

Sommerhulspil, som Jyske Bank er sponsor på, er en sjov turnering for alle i klubben. Det kræver 2 spillere, 
der kan spille sammen, men med hver sin bold og handicap. Det har været svært at få turneringen fyldt op. 
Det kræver 32 hold af 2 spillere. Så i 2023 vil vi gøre en ekstra indsats for at få alle pladserne fyldt op. 
Turneringen strækker sig over flere måneder, så der er god mulighed for at få de enkelte matcher afviklet. 

I juni var der Nordjyske Bank turnering, og her var tilmeldingen på 88 deltagere. Og det er flot. 2. 
generationers turneringen sponseret af Nybolig plejer også at være vel besøgt – her havde 68 deltagere en 
hyggelig familieturnering. 

Årets klubmesterskaber blev afviklet sidst i august måned og her var der 52 tilmeldte.  

Personalet i BG havde besluttet at lave en samlet turnering hvor Golfcafé, Proshop, kontor og vores 
greenkeepere havde lavet en meget sjov turnering. Det var lidt sent turneringen blev offentliggjort, 
alligevel var der 79 deltagere, der fik sig en sjov oplevelse – og efterfølgende spisning i klubhuset. Det er en 
turnering vi glæder os til at se igen i 2023.  

Roeturneringen blev som vanligt afviklet i oktober måned – men det bliver sværere og sværere at skaffe 
roer.  Vi i turneringsudvalget gør alt hvad vi kan for at skaffe roerne, men vi skal efterhånden langt omkring 
for at finde dem. Men vi satser også på en roeturnering i fremtiden. Alternativt må vi se om ikke vores 
greenkeepere kan finde et stykke jord, hvor de kan dyrke og passe de 18 roer sommeren igennem. 56 
spillere var tilmeldt turneringen. 

Endelig blev årets Ande-/juleturnering afviklet i begyndelsen af december måned. Her blev 36 glade spillere 
udsat for lidt af hvert af det – til lejligheden bookede – udvalg. Carsten og Margrethe gjorde et stort stykke 
frivilligt arbejde og det blev en sjov turnering. 

I 2023 vil vi forsøge at holde forårsturnering, Sct. Hans turnering samt Juleturneringen. Allerede nu ved vi at 
Carsten og Margrethe vil stå for Sct. Hans turneringen, så der bliver igen noget at glæde sig til. 
Turneringskalenderen vil inden længe blive offentliggjort på golfklubbens hjemmesiden, vi skal lige ha’ de 
sidste brikker på plads. 

Turneringsudvalget består nu af Tage Nielsen, Claus Iversen, Jens Jørn Pedersen, Gitte Rune og Majbritt 
Iversen, der igen er valgt til formand. 

Turneringsudvalget v. Majbrit Iversen 


