Medlems-information 2020
Denne sæson har på alle måder været mærkværdig, i år har vi været nædsaget til at aflyse
medlemsmødet, så nu får i det hele på skrift i stedet.
Der er deadline for spørgsmål og kommentarer d 6/12. De sendes til os på
bgk@bornholmsgolfklub.dk
Der er mange sider at læse, så skænk dig en stor kop kaffe og skær et godt stykke kage. God
fornøjelse

Aftale med NGK
Vi har genforhandlet aftalen med NGK, og kan heldigvis fortælle at vi er blevet enige om at
fortsætte. Dog er vi blevet enige om at aftalen nu er dato bestemt, det vil sige at den træder
i kraft d. 1/4 og ophører for sæsonen d 31/10. Aftalen gælder for både 18 huls-banen og 9
huls-banen. Den nye aftale ligger på hjemmesiden, til nærmere gennemlæsning.

Aftale med GGK/NBGK
Som noget nyt har vi jo løftet sløret for en aftale vi har indgået med GGK og NBGK. Vi har
længe snakket om at vi gerne vil arbejde for et øget samarbejde mellem alle klubberne på
Bornholm. Derfor mener vi dette kan være det første store skridt i den retning. Hver klub
arbejder selvfølgelig for at gøre forholdene for deres medlemmer så gode som mulige, og
med den nye aftale, betyder det nu at fuldtidsmedlemmer i BGK nu frit kan spille på New
Course, samt har adgang til indendørscenteret i Tejn alle ugens 7 dage, fra nu og indtil
aftalen evt. opsiges. Indtil videre skal den genforhandles i oktober 2021. For dette betaler
BGK 16000 kr. Vi forventer at en del af de penge, vil vi hente ind på et øget salg af årskort til
medlemmer fra GGK
Medlemmer i NBGK har til gengæld fritspil i Rønne i aftaleperioden. Aftalen ligger på vores
hjemmeside, og jeg vil meget gerne opfordre alle til at læse aftalen, da jeg kun kort har
opridset den her.
Vi svarer meget gerne på alle jeres spørgsmål vedrørende aftalen.

Greenfee aftaler
BGK har fra d 1/1-21 indgået flere greenfee aftaler med klubber i resten af Danmark. Dette
har vi gjort for at give vores medlemmer nogle gode fordele, når de skal på golftur rundt i
Danmark, men vi har selvfølgelig også gjort det for at gøre opmærksom på vores eksistens,
og derved kunne byde flere greenfee gæster velkomne på den bane vi alle sammen holder
af.
Frederikssund Golfklub: 50% rabat på de til enhver tid gældende greenfee priser.

Ikast Tullamore Golf Club: 50% rabat på de til enhver tid gældende greenfee priser.

Skovbo Golfklub: 100 kr. rabat på de til enhver tid gældende greenfee priser.

Midtsjællands Golfklub: 100 kr. rabat på de til enhver tid gældende greenfee priser.

Trelleborg Golfklub: 100 kr. rabat på den til enhver tid gældende greenfee.

Roskilde Golfklub: 100 kr. rabat på den til enhver tid gældende greenfee.

Kalundborg Golfklub: 100 kr. rabat på den til enhver tid gældende greenfee.

Økonomi
Med udgangen af oktober måned er vores indtægter ca. kr. 80.000,- bedre end forventet. Vi
har flere kontingentindtægter end budgetteret,men dette plus opvejes af færre
turneringsindtægter (aflyste turneringer inkl. paragolf) og færre indtægter fra sponsorer.
De omtalte kr. 80.000,- som er bedre end forventet kan reelt henføres til de kr. 84.000,- vi
har fået i tilskud fra DIF/DGI og de 3 lokale Fonde – Sparekassen Bornholms Fond, Brdr.
Larsens Fond og Bornholms Brand. Det er i sig selv en fantastisk støtte vi her har fået, men vi
skal også huske, at de penge har vi fået som følge af Corona situationen, og det er tilskud vi
ikke får igen næste år.
På udgiftssiden har vi brugt kr. 106.000,- mindre end budgetteret, og det skyldes færre
lønudgifter og lønkompensation på i alt kr. 178.000,-. Der er også brugt kr. 34.000,- i
reparation på vore buggyer, og der har på klubhuset været øgede udgifter på kr. 46.000,-,
hvilket kan tilskrives et merforbrug på el, som stammer fra 2019 (det er der styr på nu) og
køb af ny opvaskemaskine til Cafeen på kr. 14.000,-.
Vi har de seneste 5 år betalt leasingafgift på 6 af vores buggyer, og denne periode udløb her i
oktober måned, og vi har derfor betalt scrapværdien eller restværdien på kr. 64.000,-, som vi
har valgt at straks afskrive. Dermed sparer vi også nævnte leasingydelser, som har udgjort kr.
37.000,- pr. år.
Alt i alt kommer vi pr. 31/10 ud med en positiv afvigelse på kr. 190.000,- i forhold til budget
for samme periode. Vi skønner pt. at komme ud med et samlet overskud for året på ca. kr.
225.000,-.
Det er et resultat vi alle kan være rigtig godt tilfreds med, men vi skal også huske, at Rom
ikke blev bygget på en dag, hvorfor det også er vigtigt de kommende år at holde igen med
udgifterne.
Tak til Søren Fridolf og Ejnar Kofod der bidrog med lån til vor anstrengte likviditet, og til
medlemmerne for indskud af aktiekapital på kr. 164.000,-. En glædelig nyhed er også, at
Nykredit har givet tilsagn om lån på kr. 1.000.000,- med en anslået rente på 0,12%, samt en
bidragssats på 1.1% og de penge bruger vi til at indfri vores kassekredit i Sydbank, hvor vi
havde et maksimum på kr. 700.000,- til en noget højere rente. Det er rigtig godt, at vi nu har
fået omlagt vores gæld fra kortfristet til langfristet gæld, og til en rente tæt på 0%.

Investeringsønsker i 2021.
Der er ikke på nuværende tidspunkt lagt endelig budget for næste år, og derfor heller ikke
besluttet, hvilke investeringer der skal gennemføres. Vi ved at baneudvalget har opstillet
nogle prioriterede ønsker til investeringer i 2021, 2022 og 2023, og dem vil vi overlade til
Flemming at orientere om.
Derudover er der ønske om, at flytte buggyerne over til langsiden på bagrummet, hvorfor
dette vil kræve en overdækning. Gavlen på klubhuset ud mod puttinggreen trænger også til
ny beklædning. Når og hvis buggyerne bliver flyttet, vil det også være tiltrængt at forskønne
området foran klubhuset. Endelig skal vi også drøfte, hvorvidt vi årligt skal investere i 1 eller
2 brugte buggyer eller også at leje buggyer, som også er en mulighed.

Økonomiudvalget vil gerne slutte med at takke vores kasserer Pia for et utroligt stort og
uegennyttigt arbejde i en tid med ny bestyrelse og Covid-19, det har krævet sin kvinde.
-Økonomiudvalget i BGK

Kontingenter, greenfeepriser og lejepriser.
Vi har kigget på vores forskellige kontingentgrupper og forsøgt at tilgodese så mange som
muligt.
Gruppe 1 - 3 medlemmer har nu spilleret både i Nexø og Gudhjem, gruppe 4 medlemmer
har kun spilleret i Nexø.
Gruppe 1 – 4 opkræves kontingent 2 gange om året som hidtil.
Gruppe 5 er et nyt medlemskab, som vi kalder Aktiv flexmedlem incl. DGU kort m/bopæl på
Bornholm. Vi må finde et nemmere navn til bagmærket. Måske bare BGK Flex?
Her får man frit spil på 9 huls-banen og 5 personlige greenfee til 18 huls-banen for kr. 2.000
om året, vi håber at nogen af dem som synes de fik spillet for lidt vender tilbage, og vi har da
også allerede et par medlemmer, som skifter til denne kategori fra 1. januar 2021.
Gruppe 6 er også et nyt medlemskab, her har vi forsøgt at tilgodese de medlemmer som ikke
kan eller ønsker at spille mere end 9 huller på 18 huls-banen. Det er for medlemmer +75
eller dem som har nedsat fysisk funktion, det vil sige det er nogenlunde de samme som dem
der har mulighed for at køre buggy. Vil man i denne kategori spille med i turnering over 18
huller skal man betale kr. 150.
Gruppe 7 + 8 er med ret til at spille på 9 huls-banen.

Gruppe 9 årskort til træningsfaciliteter og bolde kr. 250, er naturligvis kun for gæster,
medlemmer af BGK skal ikke betale noget.
Gruppe 5 – 6 har ikke spilleret andre steder end i BGK, de kan naturligvis spille både i Nexø
og Gudhjem, men der skal betales greenfee.

Betaling for brug af buggy:
Så har vi besluttet at opkræve et gebyr for brug af buggy også selvom man er visiteret, her
kan man få et sæsonkort, det koster det samme som hvis man har skab til el-trolley, altså kr.
600. Vi ved godt at det altid har været gratis, men vi synes at vi må forsøge at få dækket
omkostningerne.

I år har vi haft ca kr. 50.000 i indtægter, men udgifter på ca kr. 68.000 + strømforbrug, og det
koster ca 25 kr. at lade en buggy op, så derfor denne egenbetaling. Lige nu er vi så heldig at
Folmer Dahl servicerer buggierne, og at det ikke koster noget, men skal vi ud og betale en
mekanikker, kan det hurtigt bliver meget dyrt. Vi skulle også gerne kunne tjene så mange
penge på dem, at vi fremover kan købe nye buggier, uden at vi skal låne penge eller lease.

Vi forsøger også med et tilbud til greenfeegæster, Late bird fra kl. 14 – 17 i for- og
eftersæsonen, det er ud fra den betragtning, at der ikke er så mange på vores bane efter kl.
13. At det først er fra kl. 14 skyldes at vi lige skal have ladet buggierne op, vi håber at denne
attraktive pris på kr. 700 for 2 personer + 1 buggy kan trække nogle flere greenfee gæster til.

Kontingenter & greenfeepriser:
1) Aktiv voksen kr. 5.500
2) Aktiv yngling (19 – 25 år) samt studerende kr. 3.000
3) Aktiv junior (6 – 18 år) kr. 1.100
4) Aktiv flexmedlem med bopæl uden for Bornholm kr. 2.600

Gruppe 1 – 4 er omfattet af fritspilsaftalen med Nexø

5) Aktiv flexmedlem med DGU medlemskab og bopæl på Bornholm kr. 2.000
Frit spil på 9 huls-banen og 5 personlige greenfee til 18 – huls-banen,
herefter betales kr. 275 pr. runde. Ved deltagelse i turneringer kr. 150
6) Flexmedlem +75 eller under 75, men visiteret grundet nedsat fysisk funktion
spilleret til 9 huller på 18 hulsbanen kr. 3000. Ved deltagelse i turneringer kr. 150
7) Årskort til 9 huls-banen voksen u/DGU kort kr. 1.000
8) Årskort til 9 huls-banen junior (6 – 18 år) u/DGU kort kr. 550
9) Årskort til træningsfaciliteter og bolde kr. 250

Priser ved visiteret buggy
Sæsonkort kr. 600
Lejlighedsvis behov for buggy 50 kr. pr. gang
Buggyparkering overdækket kr. 400 (ikke muligt endnu)
Medlemmer kan efter kl. 13 leje buggy for kr. 100

Greenfee-priser:
Greenfee 18 huls-banen kr. 350
Udenøs gæst ifølge medlem kr. 200 *
Leje af golfsæt kr. 100
Leje af trolly kr. 40

Ugekort kr. 1.000
14-dage kr. 1.500

Greenfee 9 huls-banen kr. 100*
- inkl. leje af ½ golfsæt kr. 125
- inkl. leje af fuldt golfsæt kr. 150

Tilbud:
Late bird kl. 14 – 17 i perioden 1. april – 15. juni og fra 15. august – 30. september
Greenfee kr. 250 *
Buggy kr. 200

* ½ pris for unge mellem 6 – 18 år
Ovennævnte priser kan ikke kombineres med andre rabatter.

Status på greenfeegæster
Det kommer ikke bag på nogen at vi den første del af sæsonen ikke havde ret mange
greenfeegæster, og vi var da også oprigtigt bekymrede for hvordan sæsonen skulle gå, men i
august og september havde vi 200 flere gæster end i 2019, så vi er endt med lidt flere
greenfeegæster i år i forhold til 2019.

9 huls-banen har også haft en hel del flere gæster i år. Indtægterne steg med kr. 13.000. Til
næste år prøver vi at markedsføre den mere målrettet mod feriegæsterne, for der er plads
til mange flere.
Vi indgik også en aftale med Nordic Golfers, så vi blev mere synlige for dem der er på
golfrejse. om det er det der har gjort at vi har haft flere gæster på 18 huls-banen, ved vi
naturligvis ikke.
Vi fik et tilskud fra DGI på kr. 34.000 til dækning af noget af den tabte omsætning.
30. juni manglede vi kr. 65.000 i greenfee og årskort i forhold til 2019, at vi så ender med at
omsætte for kr. 20.000 mere i 2020 end i 2019, kan vi kun være tilfredse med.
Vi har vurderet at det har været vigtigt at der var nogen i klubben til at tage sig af
greenfeegæster, og vi har forsøgt at være tilstede på kontoret alle dage, til at begynde med
kun til ca kl. 13, men da vi oplevede mange bare kom forbi og ville spille, især på 9 hulsbanen udvidede vi åbningstiderne til kl. 15 på alle hverdage og i weekenden til kl. 13.00.
TAK til alle jer der har været med i velkomstteamet og sekretariatet, i har gjort et kæmpe
arbejde for at få tingene til fungere. Jeg har ikke oplevet de store problemer, selvfølgelig har
det ikke været fejlfrit, vi har alle skullet lære. Der er nok ikke mange af os som ikke har
kommet til at gøre et eller andet forkert, men de fejl som har været. har ikke givet anledning
til klager fra vores medlemmer og greenfeegæster, og det er det vigtigste. Endnu engang tak
til Jer alle, vi håber I tager nogle vagter igen til næste år.

Medlemsstatistik.
Som det er nu i dag den 29/11-20 har vi 15 udmeldte af klubben.
29 fra golfskolen har ønsket at forsætte og vi håber de også forsætter i 2021, der kan komme
flere fra golfskolen, men de er startet meget sent, så de skal ikke betale før til januar.

Vi har 13 nyindmeldte som enten kommer fra de andre klubber eller har genfundet lysten til
at spille golf.
I 2021 har vi allerede 1 som har meldt sig ind og 1 som har købt årskort.
-Pia Gudbergsen, kasserer

Baneudvalget
Det har været et specielt år for os alle i golfklubben. For baneudvalget startede det med et
budget, som ikke så lyst ud. Umiddelbart efter kom meldingen om Covid-19, der påvirkede
de planer vi havde lagt frem til sæsonstarten.
Det er når nøden er størst, at man skal stå sammen, og det følte vi virkelig at alle gjorde i
dette forår.
Leif stod alene om at få gjort banerne klar til sæsonstart, derfor blev vi sendt op på 9 – huls
banen, som hurtigt kunne gøres klar. Det er en lære vi har taget til os i baneudvalget, og det
vil også blive tilfældet i foråret 2021. Til næste år, vil vi lukke 18 – huls banen i marts og
starten af april for at kunne gøre den klar, og så spille på en klargjort 9 – huls bane. Næste år
vil Leif dog ikke være alene om det, men vil få hjælp til klargøringen.
Leif skal have en stor tak for hvordan han tacklede forårets opgaver samt resten af året med
en enorm arbejdsindsats. Han går nu på en velfortjent ferie og afspadsering i ca. 2,5 måned
ved november måneds udløb. Også tak til resten af greenkeeper staben for indsatsen i 2020.
En anden ting vi erfarede i dette sælsomme forår var, at vi havde behov for frivillige hjælpere
på banen for at kunne give en hjælpende hånd til Leif og de andre greenkeepere. Mange
meldte sig som frivillige og alle har gjort en fantastisk indsats. Der er blevet arbejdet i
selvstyrende grupper på 18 – huls banen, 9 – huls banen, på driving range og med
kratrydning. I alt et har sted mellem 60 – 70 personer været med i grupperne vi har på
banen. Der er løst opgaver som har aflastet greenkeeperne og det har i høj grad været med
til at gøre vore baner til de fantastiske flotte områder vi nu har.
Efter aftale med DGU havde vi i august besøg af en banekonsulent. Han foreslog at vi kunne
få frivillige til at stå for visse opgaver på banen:
-Bunkerpleje – fjerne ukrudt, rive, flytte sand rundt, ordne kanter mm.
-Vedligeholdelse af baneudstyr som skraldespande, boldvaskere, bænke mv.

-Buskrydning og andet vedligehold rundt om baneudstyr, træer mv.
-Manuel bekæmpelse af ukrudt på tee, green, forgreen
-Vedligehold af stier i form af ukrudtspleje, rette kanter, reparere huller mv.
-Opsamling af bolde på driving-range.
Det er disse ting som alle de frivillige har udført i året som er gået. Det skal I have stor tak
for. Det bedste er, at I ved en nylig samling har bekræftet, at I vil fortsætte dette arbejde i
den kommende sæson, og at I vil bruge vinterperioden til at lave nogle af opgaverne.
Baneudvalget gennemgik banen i løbet af sommeren og udarbejdede en rapport over ting vi
ønsker at gennemføre for at banen forbedres. Vores samlede rapport og ønsker kan ses på
klubbens hjemmeside, under Klubben.
Nogle af de større ting er oprensning af søerne og fældning af træer for at give et bedre
baneforløb.
Søerne er nu renset op, og ser noget nøgne ud. Men når til foråret kommer der mere vand i
søerne og bevoksningen i kanterne vil spire. Springvandet kommer igen op i søen på hul 9. Vi
har fået forslag på åkander og anden beplantning i og omkring søerne, for at få dem til at se
bedre ud. Det vil vi arbejde videre med.
Opgravningen er sket i samarbejde med kommunen og deres pulje for biodiversitet. Det har
vi været meget glade for. Vi har samtidig fået tilsagn fra et par frivillige, som vil holde søerne
fri for dunhammere i de kommende sæsoner.
Vi er i disse dage ved at fælde træer, og flere fældes efter nytår. Vi havde tilsagn fra Rønne
Havn om 200 træer som erstatning, men i september trak havnen sit tilsagn tilbage. Vi har
arbejdet meget for at finde en erstatning og vi har begrundet håb om, at vi nu har fundet en
løsning
Baneudvalget har en målsætning om at når vi fælder træer, skal vi også plante nye. Det ser
nu ud til at dette lykkes, så vi kan plante 200 nye træer på vores samlede område inden
nytår.
Vi ser frem til den kommende sæson, og det budget som er lagt, vil give greenkeeperne
mulighed for at holde banen lige så godt som i denne sæson, og måske bedre. Vi håber også,
at hvis den flotte bane giver et fortsat stort antal greenfee gæster på begge baner, så skal
der ekstra hjælp til greenkeeperne, for at banerne fortsat kan fremstå i den gode stand de
har haft i 2020.

For at lette arbejdet for vores greenkeepere kræver det investeringer Her har vi peget på 4
ting som vi mener, skal gennemføres til næste år:
a. Opgradering af vandingsanlæg. Anlægget har ikke fungeret i 2020 og det har kostet mange
arbejdstimer at vande manuelt. Anslået udgift kr. 30.000.

b. Renovering af pumpebrønden ved hul 15. Her er styringen og det elektriske anlæg under
jorden og det giver mange driftsproblemer. Prisen for udskiftning af teknikken, el-arbejdet
samt et lille hus til udstyret vil løbe op i omkring kr. 70.000.

c. Renovering af taget på nuværende garagebygning ved greenkeepercenteret. Eternittaget
er med mange huller i pladerne og det regner ned på maskiner og andet udstyr i garagen.
Anslået udgift på kr. 70.000.

d. Etablering af et fast underlag til brug for en kommende bygning som vi allerede har
spærene liggende til. Denne bygning kan deles op i flere tempi, hvor vi i første gang får støbt
gulvet, som kan bruges til at placere sand og andre ting på. Senere kan spærene rejses og få
lagt tag på bygningen til brug for opbevaring af gødning og som garage for maskiner og
udstyr.
Udgiften til første etape vil løbe op omkring kr. 230.000.
-Baneudvalget

Sponsorudvalget
Udvalget består af Ove Markussen (formand), Bjarne Kruse sekretær/tovholder, Erik
Mogensen, Lars Jørgensen, Allan Bay og Peer Vesterberg.
Flemming Schmidt hjalp os efter aftale i opstartsfasen, hvor vi havde glæde af hans mange
kontakter til erhvervslivet. Han helliger sig nu sine mange opgaver som formand for
Baneudvalget og erstattes af Peer
Kim Caspersen har også været medlem af udvalget, men har nu påtaget sig formandsposten
i det nyoprettede PR- og Markedsføringsudvalg, hvor vi får fortsat glæde af hans store
ekspertise indenfor området.

Det har været et hektisk år i vores nye sponsorudvalg, men vi er ret stolte af resultaterne
indtil videre. I foråret var virksomhederne naturligt påvirkede af Covid-19, og var derfor
tilbageholdne, men grundlæggende positive.
For at få afsat nogle sponsorater besluttede vi fra start at nedjustere priserne lidt for at få
afsat flest mulige ledige sponsorater.
Det er vores målsætning at flest mulige sponsorer/virksomheder får tilknytning til BGK, og
når vi laver aftaler, er der tale om ”Sponsor- og samarbejdsaftaler” hvor klubben og klubbens
medlemmer også bakker op om sponsorerne.

Resultater indtil videre her i 2020:
Hulsponsorer 18 huls banen:
4 nye sponsorater:
Pension Slægtsgården v/Sussi Arvidsen (den familie har godt nok givet et løft til BGK)
InHouse Bornholm (glæder os over, at vi har fået møbelhuset fra Østkysten med på vores
oversigt)
Advokatfirmaet Paldan
XL-BYG Rønne-Allinge
Herudover har vi forlænget aftalerne med 6 hulsponsorer, og de fleste aftaler er gældende i
3 år.
Pt. har vi udsolgt.

Buggy reklamer
6 nye sponsorater:
Sørens Storkøkken Service
Bornholms Elektromotor
Tømrerfirmaet Martin Andersen og Jons Murerservice
Bornholms Skade- og Servicecenter
Gudhjem Bus
Jørn Ole Klausens Murerforretning
Herudover er 3 aftaler genforhandlet og forlænget.

I dag har vi kun buggy nr. 10 uden sponsor. (vi har en aftale om, at det ikke bliver jul, før den
er solgt).

Turneringssponsorer
8 nye sponsorer:
AGA Shop v/Søren Arvidsen
LifeStyle Golf
JH Holding Rønne ApS
Lilliendal Plantecenter
Malermester Claus Harup-Pelsen
Golfkompagniet/MIZUNO
Rådhuskiosken
Karamel Kompagniet.
Herudover er 5 aftaler genforhandlet og forlænget.

Scorekort
2 nye sponsorer:
Malermester Claus Harup-Pelsen
Nykredit

Hole in One
3 nye sponsorer:
Pension Slægtsgården
Restaurant Det Gamle Posthus
JUUL’s Engros
Herudover har vi indgået flere mindre sponsorater og indkøbsaftaler.
Der er fortsat dialog om spændende aftaler, der endnu ikke er helt på plads. Men det vil I
helt sikkert høre nærmere om.

Konklusion
Det har været et hektisk år her i udvalgets opstart, men vi er tilfreds med resultatet der vel
må anses at være BESTÅET.
Alt i alt har vi i vores ”lille” klub en sponsoraftale med 53 virksomheder og hele 58
sponsorater, da flere virksomheder sponserer flere ting.
Sponsorerne er godt fordelt på brancher, og mange aftaler er indgået med virksomheder
udenfor Rønne. Vi har generelt mødt stor opbakning, men nogle er selvfølgelig afventende
men positive, så vi har flere potentielle sponsorer i pipeline.
Nu har vi etableret fundamentet, som vi fremover skal vedligeholde og udvikle.
-Sponsorudvalget

Turneringsudvalget
Med tanke på alle de udfordringer turneringsledelsen kom ud for i 2020 må det være på sin
ret at rose dem for vel udført arbejde.
I 2021 har vi planlagt en spændende turneringsplan, lidt flere single turneringer og nye
sponsorer; Karamel Kompagniet, Golfkompagniet/Mizuno og Rådhuskiosken. Velkommen i
BGK.
Som den opmærksomme læser kan se på nedenstående plan, mangler der The Aga Open,
men bare rolig den kommer på, så snart vi ved hvornår Danmarksturneringen skal afvikles på
banen.
Pt. arbejder forskellige arbejdsgrupper på flere spændende forslag:
-DGU shortgame turnering.
-Mulighed for digitale scorekort til turneringer
-Løbende hulspil turnering fx greensome
-Klubber i klubben
-Afvikling af klubmesterskabet.
-Buggy kørsel ved turneringer.
Tak til sponsorer og alle der har støttet os.
-Turneringsudvalget

Rekrutterings & Begynderudvalg
Sæsonen 2020 har været travl for udvalget. I efteråret 2019 blev det besluttet i samarbejde
med DGU at prøve en ny måde at markedsføre klubben på og hverve spillere til golfskolen i
denne sæson. Det nye tiltag var en Facebook kampagne, hvor der blev samarbejdet med
marketingfirmaet Funnel First. Der blev planlagt 5 arrangement dage til afvikling i foråret,
hvor gæsterne kunne booke sig via Facebook, derefter blev de kontaktet pr. tlf. af en fra
klubben og aftalte hvilken dag de ønskede at komme og deltage i et arrangementet
bestående af intro ved Protræner Søren A. derefter spil på 9-Huls banen med frivillige
hjælpere og afsluttende en frokost tillavet af Simon i cafeen. Tiltaget viste sig at blive en
kæmpe succes, og vi nåede ud til en målgruppe af mennesker vi ikke før havde kunnet. Det
var mennesker med ingen eller meget lidt kendskab til golfens verden. Deltagerne var
begejstrede for oplevelsen, og ca. 80-100 % af dem som deltog, meldte sig efterfølgende til
vores golfskole. Grundet Covid-19 blev arr. dagene rykket, så de fortsatte hen i sommeren.
Golfskolen fortsatte med løbende optag i hele sommerperioden og de sidste
begynderspillere startede op på begynderforløbet 26. august og nåede lige at afslutte
forløbet til 1. oktober, hvor golfskolen lukkede ned for sæsonen. Den måde at markedsføre
klubben og hverve nye spillere på, kan kun lade sig gøre ved at vi nu har en fast træner ansat
i klubben der i høj grad har været en medspiller til udvalget, han har kommet med ideer og
løsninger til golfskolens afvikling sæsonen igennem. En anden vigtig medspiller er en cafe,
der er åben med den fleksibilitet og de muligheder det giver. Den målgruppe vi overvejende
har rekrutteret i år, er lidt anderledes end tidligere. De er overvejende i den arbejdsdygtige
alder og som nævnt tidligere næsten uden kendskab til golfverden. Det stiller større krav til
hjælpere både i og uden for udvalget om større fleksibilitet og omtanke for denne gruppe.
Derfor er der tænkt fremad mod sæsonen 2021 og allerede nu planlagt et inspirationskursus
der afholdes i samarbejde med DGU i start februar for udvalgets hjælpere og andre
interesserede, der kunne have lyst til at gå ind i arbejdet med begynderspillere til foråret.
Der er brug for hjælpere til både små og lidt større opgaver, og det betyder ikke at man
nødvendigvis behøver være medlem af udvalget, men kan hjælpe til med enkelt opgaver,
men det vil være ønskeligt at man deltager i kurset, så tøv ikke, meld gerne ind, hvis det er
noget du kan se dig selv i.
Der har været ca. 80 til opstart på golfskolen i sæsonen. Der vil altid være et vist frafald, så
det kræver et stort antal hvervninger for at nå et acceptabelt niveau til slut. Der er ingen tvivl
om, at Facebook kampagner er en vigtig del af den fremtidige rekruttering, og det forventes
også at blive en del af indsatsen for at rekruttere nye medlemmer i sæsonen 2021.
-Rekrutterings & Begynderudvalg

Nyt handicapsystem
Som I nok allerede har hørt, vil der i 2021 blive indført nyt handicapsystem. Vi forsøger
herunder kort at opridse hvordan det fungerer.
Vi håber at vi i løbet af året kan holde klub aftener hvor det hele gennemgås.
Det nye handicapsystem ændrer ikke grundlæggende på den måde, vi spiller golf på, men på
visse centrale bagvedliggende funktioner i Handicapsystemet.
Helt grundlæggende skiftes fra et inkrementelt system (mindre justeringer op/ned fra et
givent udgangspunkt) til et gennemsnitssystem, der beregner et løbende gennemsnit af de
bedste scores.
Ens handicap bliver gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste scores.
Alle scores er som udgangspunkt tællende og bør afleveres, så snart det er praktisk muligt
efter runden og gerne inden midnat, så den kan indgå i en udregning af den daglige PCC
(Playing Conditions Calculation).
Da alle handicapgrupper forsvinder i det nye handicapsystem, vil der ikke være forskellige
regler afhængigt af handicap. Spillere under handicap 4,5 vil fx. således have samme
rettigheder som alle andre.
Den enkelte golfspiller behøver ikke bekymre sig om de tekniske udregninger i systemet –
det bliver håndteret automatisk. Forklaringer vil dog være tilgængelige for dem som ønsker.
Et system, som er baseret på et løbende gennemsnit uden tidsbegrænsning, kræver flere
scores for at resultere i et retvisende handicap. DGU vil derfor aktivt arbejde for, at flere
golfspillere får afleveret deres scores og dermed opnår et retvisende handicap.
Slagspil og stablefordscores fra turneringer og private runder skal afleveres. Efter systemet
er blevet implementeret, kan der evt. åbnes op for yderligere spilleformer.
Handicappet beregnes som gennemsnittet af de 8 bedste blandt de seneste
20 handicapresultater da det giver et godt billede af en spillers potentielle spillestyrke,
hvilket er det et handicap skal reflektere.
I det nye handicapsystem vil man som i EGA Handicapsystemet kunne aflevere såvel 9 som
18 hullers runder.
EGA Handicapsystemets nuværende handicapgrupper bruges til at justere, hvor meget en
spiller skal reguleres op/ned handicap ud fra et givent resultat. I det nye handicapsystem
beregnes et gennemsnit af de bedste scores uafhængigt af spillerens niveau, og derfor

forsvinder EGA Handicapsystemets handicapgrupper og de begrænsninger, der følger heraf.
Der skelnes således fx ikke mellem spillere over og under handicap 4,5.
Det er muligt at læse mere om det nye handicapsystem både på golf.dk og
danskgolfunion.dk

Håber I fik tygget Jer igennem alle 19 sider
Har i kommentarer eller spørgsmål til hvad I har læst, eller til noget helt andet, så send det
på mail senest d 6-12-20.
Senest d 15-12-20 vil I modtage samlet svar på alle de modtagne spørgsmål og
kommentarer.
-Bestyrelsen

