
 

Beretning 2022 
 

Før jeg tager hul på en beretning om et godt år 2022- må vi mindes de 5 medlemmer 

som er gået bort i årets løb 

Peer Ole Funch 

Per Hannibal 

Æresmedlem Svend Andersen 

Peter Baungård Sørensen 

Ole Sonne Hansen 

Jeg vil bede generalforsamlingen rejse sig op og ære deres minde med et øjebliks 

stilhed 

Tak 

 

Først vil jeg slå en ting fast- denne beretning kommer hverken til at handle om 

corona, Putin, krig eller elpriser. Det har vi hørt rigeligt om. 

 

Det er jo nærmest rutinemæssigt, at Leif, hans tro svende og Baneudvalget skal 

takkes for indsatsen. Og det bliver ved, for i 2022 stod banerne igen fantastisk flot. 

Så endnu en gang: TAK for den bane I giver os.  

Dog synes jeg lige jeg vil nævne at inden banen åbnede i 2022 havde vi 2 utrættelige 

medlemmer som hjalp med klargøre 24 skraldespande, 24 next tee skilte, 68 tee 

klodser, 25 afstandsstolper, 34 tee-stedsstolper, 24 bænke, 8 infoskilte, ca 100 røde 

strafområde pinde samt et anseeligt antal out pæle (de blev aldrig talt- men der gik 

ca 6 bøtter hvis maling til) 

Banen, dens kvalitet og helhedsindtryk er den grundlæggende kerneydelse i en 

golfklub. Derfor er det en meget stor glæde for os alle, at vi oplever, hvordan den er 

blevet bedre og bedre – og flottere og flottere - år for år. Banens stand opstår jo i 

samspillet mellem greenkeeping og så biologi, natur og klima. Derfor vil der også 

kunne komme mindre gunstige år, og udviklingen vil være gradvis. Men tempoet de 

seneste år har været imponerende. Greenkeeperne fik i 2022 et stort ønske opfyldt- 

og blev beriget med en ny ruller og topdresser-  mod at de lovede os sublime 



 
greens- og jeg må sige de holdt deres løfte! Vores vandingsanlæg er også kommet 

op at køre- alt vandingen kan Leif nu styre fra en computer, så han ikke skal bruge 

ekstra tid på at køre ud på banen når han har fri- for at tænde og slukke for 

vandingen. 

En vigtig kvalitetsudvikling er også at gøre banen mere robust i forhold til naturens 

luner. Det er bl.a. derfor vi ind i mellem ikke kun skal kæmpe med egne dårlige 

sving, men også med en del sand på fx greens. Men det er investeringen værd, så 

banens kvalitet og robusthed stadig vokser. Det er også derfor Bestyrelse, 

Baneudvalg og Chefgreenkeeper står sammen om en linje, nogen måske synes er en 

rimelig restriktivt i forhold til, hvornår banen lukkes. Vi møder i hvert fald både 

medlemmer, der synes, det er helt rigtigt at skåne banen, for at sikre den maksimale 

kvalitet i højsæsonen – og andre der undres over, at vi nogle gange er lukket, når der 

spilles andre steder. Og vi lukker måske nok mere end nogle andre baner. Det 

skyldes dels, at vi med vores lerede jord og meget skygge har nogle helt andre 

sårbare vilkår end baner på mere sandede jorder, og dels skyldes det prioriteringen 

af en bane i top i højsæsonen, hvilket kræver beskyttelse i sårbare perioder. Med 

den stadig større robusthed, der kommer af den langsigtede pleje, håber vi 

naturligvis at kunne indfri ambitionen om, at dele af den store bane er åben 

længere. Dog sætter vejret indimellem en stopper for dette- fx da januar 2022 satte 

dansk rekord i nedbør og lukkede banen i en rum tid. 

 

Vores klubhus har også fået en mindre overhaling- nye farver både inde og ude og 

nye lofter herinde i cafeen. Jeg håber at mange kan både se og høre ændringerne. 

Jeg personligt synes i hvert fald det er blevet flot! 

 

Vi har i 2022 afholdt 16 turneringer, her har vi haft ca  1300 tilmeldinger- det giver 

et gennemsnit på 83 deltagere. Ydermere kan vi bryste os af at 6 af vores 

turneringer har haft over 100 deltagere en enkelt var helt oppe på 134 deltagere. 

Mange klubber i resten af Danmark vil være misundelige på den store opbakning til 

klubturneringerne. Dette kan kun lade sig gøre ved veltilrettelagte turneringer fra 

turneringsudvalgets side, den gode og hyggelige stemning vi har i BGK og ikke 

mindst at banen i BGK har stået som noget af det flotteste nogensinde i år. 

 



 
Der blev i juli spillet om det bornholmske mesterskab i slagspil. Først en indledende 

fredagsrunde i Rø på Old Course, fulgt op lørdag med en runde i Rønne og så med 

finale i Nexø, hvor der skulle findes mestre hos både damer og herrer i de respektive 

aldersgrupper. 

Martina Schow Vomb snuppede runner-up for  brutto damer I 246 slag. 

Helle Nygaard Hansen vandt netto-rækken for damer. 

Claus Povlsen blev nr 2  hos Veteran herrerne i 249 slag, med jan Åkerlund lige 

hælene i 250 slag. 

Der var spænding til det sidste, da Bornholms Golf Kub i weekenden, 20. – 21. 

august 2021, afviklede klubmesterskabet, der blev spillet over to dage med 2 x 18 

huller på Robbedalebanen. 

Spillet blev afviklet i flere rækker, Brutto og netto for hhv. herrer og damer, 

stableford over all, samt en juniorrække. 

Klubmester for herrerne blev Morten Spang med 155 slag, brutto på de to runder. 

Hos damerne var det Martina Vomb, der løb med sejren – også med 155 slag. 

Juniormester blev Oliver Holten på 12 år med 184 slag- som i øvrigt var samlet 14 

slag bedre end hans hcp! 

Slagspilsrækken-netto for herrer blev vundet af Jens Svendsen med 130 slag. 

Slagspilsrækken- netto for damer blev vundet af Rikke Spang med 128 slag,  

I stablelford-rækken blev de tre første pladser besat af herrer. 1. pladsen blev meget 

sikkert vundet af Rune Nielsen med 88 point. 

 

Vi håber at flere spillere fra BGK vil tage udfordringen op og spille både BM og 

klubmesterskab næste år. Disse turneringer burde være højdepunkterne på hele 

sæsonen. 

 

2 helt specielle uger i 2022 vil jeg gerne fremhæve; Jubilæumsugen hvor vi skulle 

fejre klubbens 50 års jubilæum samt Charity ugen hvor Charity Golf Bornholm med 

Jesper Pihl i spidsen indtog BGK for at samle penge ind til Børns vilkår 

Og hold nu op nogle uger! Jubilæumsugen havde arrangementer næsten hver dag 

og hele ugen kulminerede i en stor turnering med over 100 deltagere og med 

præmier fra hele 38 sponsorer og efterfølgende fest på travbanen med tårevædet 



 
og træt formand, god mad og musik fra både Joakim Tranberg samt Inge Møller og 

hendes band.  

Herefter indtog Charity GolfBornholm og Mizuno/Golfkompagniet vores bane med 

bla. 24 timers golf, natgolf og turnering med Beat the Pro hvor over 100 spillere 

deltog, hvor der blev samlet flotte 105.875 kr ind til Børns Vilkår.  

 

Tak til alle medlemmer der bakkede op om både Jubilæum og Charity ugen- vi er i 

klubben stolte af at kunne mønstre over 100 deltagere til begge turneringer, og 

ovenikøbet være med til at støtte et så godt et initiativ som Charity Golf Bornholm. 

 

Golfsporten voksede under coronaen. Men nu oplever en del klubber et lidt vigende 

medlemstal. Det kan være fordi nogle står af igen, nu hvor coronaen er på retur. Og 

det kan også skyldes den økonomiske situation med høj inflation og ikke mindst høje 

energipriser, der kan få nogen til at nedprioritere golfen. Det er meget vigtigt for os 

at fastholde vores medlemstal – og om muligt at opnå fortsat fremgang. Det er 

ganske enkelt rygraden i klubbens økonomi. Og vi er lykkedes med at holde 

medlemstallet i 2022– ovenikøbet med en beskeden fremgang, Det er et resultat, 

Bestyrelsen er meget tilfreds med. Og det er et resultat, der kalder på en stor tak til 

alle dem, der hjælper nye ind i klubben. Det er ikke mindst rekrutterings- og 

begynderudvalget samt Søren Arvidsen, der igen i 2022 har leveret en kæmpe 

indsats for at tage imod rigtig mange nye golfere. 68 har været indskrevet på 

Golfskole og 32 har fortsat efter deres prøvemedlemsskab, det er en god statistik 

Hvis nogen skulle være interesserede, kan Begynderudvalget vist godt bruge en 

hjælpende hånd eller to mere, for vi venter mange på golfskole igen i år. 

 

Vores vanvittig effektive sponsorudvalg har igen i 2022 overgået sig selv og skaffet  

nye buggies til klubben. Vognparken trængte efterhånden til en opgradering. Derfor 

var der stor glæde da klubben fik overdraget tre buggies, sponseret af tre 

bornholmske erhvervsvirksomheder. 

De nye buggies skal anvendes til udlejning til greenfeegæster og til brug for klubbens 

medlemmer, der har svært ved at klare runden til fods. De tre buggies supplerer og 

erstatter nogle ældre og meget slidte af slagsen. Vi har faktisk flere på vej- de holder 

dog pt i Jylland- indtil vi får bygget den nye buggyhal. Den har vi dog fået 



 
byggetilladelse til i dag d 28/2-23 efter næsten 13 mdr, så Elsebeth sidder allerede 

og tripper for at komme i gang. 

 

Klubbens turneringshold har gjort flot figur- også i 2022; Bornholmsserie damerne 

blev en kneben nr 2, det samme gjorde serie1 damerne, serie 2 herrer vandt igen 

deres række mens serie 3 herrer blev en kneben nr 3, superveteranerne var igen i år 

suveræne og vandt. Vores 2 Team GolfBornholm havde i 2022 hjemmebane i Nexø 

og både herrer og damer sluttede som 3 i deres pulje efter en lidt blandet sæson.  

 

Vores senior hold BGK/NBGK blev også nr 3, mens veteranerne vandt deres pulje 

suverænt- desværre kunne de ikke stå distancen i oprykningsspillet. 

Næste år har alle fælleshold hjemmebane på old course i Rø. 

 

3 af klubbens medlemmer oplevede i 2022 at slå det ultimative slag- Hole in one. 

Frank Pedersen på hul 9, Martina Vomb på hul 1 og Jesper Andersson på hul 9 

 Igen et stort tillykke med præstationen. 

 

Torsten har valgt at stoppe med Golf Caféen i Bornholms Golfklub. Vi vil gerne takke 

Torsten mange gange for hans indsats, måske han får lidt mere tid til selv at spille 

golf i næste sæson  

Vi kan med glæde byde velkommen til de nye ansigter i caféen; Torben Munch og 

Gilbert Espersen som de sidste år har stået for Café Travbanen i Almindingen.  

Nu vil de gerne drosle lidt ned- men for ikke at kede sig for meget, er de flyttet ind i 

klubbens café. Stort velkommen til Jer- vi glæder os til at nyde jeres mad og drikke. 

 

Vi er privilegerede af at have mange dygtige og engagerede mennesker klubben, 

både ansatte og frivillige. Fra pro til restaurant. Fra greenkeepercenter til 

sekretariat. Tak for dygtig indsats og det altid gode samarbejde. Intet af det BGK er 

og står for, vil være muligt uden jer  der lægger mange timer for fællesskabet til 

glæde for os alle. En kæmpe tak til jer alle. Vi ses på banen til en fantastisk sæson. 

BGK er et rart sted at være og en klub vi kan være stolte af. 



 
 

Tak 

 

 

Årets BGK´ere 

 

I en klub som BGK er det svært  og også uretfærdigt at skulle fremhæve 

enkeltpersoner. Vi er et stort hold af frivillige- og ingen er over holdet. 

Alligevel vil vi i aften kåre årets BGK´er. Æren tilfalder 2 personer 

Årets BGKere har i høj grad ydet en kæmpe indsats- ingen opgave er for lille- ingen 

opgave er for stor! 

 

For at gå lidt mod metoo strømmen er det i aften 2 mænd vi skal hylde. 

 

Vi har en mand jeg vil kalde ”manden i baggrunden”…han sørger for at vi ikke 

drukner i ukrudt rundt omkring, han er en ørn til at holde vores område omkring 

klubhuset super flot. Han er dygtig til at arbejde helt ubemærket…men hans 

arbejde- det bemærkes. Mens i prøver at gætte hvem det dog kan være- vil jeg 

fortælle lidt om næste person 

 

Hvis noget ikke kører- hvem ringer man så til? Ja jeg plejer nu at ringe til min far- 

men det altså ikke ham vi snakker om nu. 

Med vores efterhånden store…og lidt slidte vognpark- så sker det altså at noget ikke 

lige kører, og så ringer vi altså til vedkommende- som i de allerfleste tilfælde kan 

fikse problemet- så det hele kører igen. 

 

Jeg ved den ene person ikke er her i aften, men derfor vil jeg stadig bede Jer om at 

rejse Jer op og give et bifald til Poul Erik Lassen og Folmer Dahl 

 

 

  



 
 

 

 

 


