
 

Beretning for 2015  
 
Sportsudvalget 

Sammen med klubbens próteam vil vi  tilstræbe at fastholde vores talenter, som i trygge og  
attraktive rammer kan udvikle sig, endvidere give dem mulighed for at konkurrere i DGU’s 
eliteturneringer og deltage på vores elitehold.  

Som i sidste sæson vil vi også i år prioritere deltagelse i Danmarksturneringen højt, og klubbens 
størrelse, alder og økonomi gør det ikke usandsynligt at have alle fire hold er repræsenteret i 
divisionerne.  

Det kan opnås ved at have optimale træningsmuligheder, en høj træningskvalitet, som kan 
fastholde det gode sammenhold, og den klubånd, der var kendetegnende igennem sidste sæson. 

Resultater 2015 

Vores 1. hold i herrerækken 2. div øst var igen meget tæt på at spile sig i 1. div, men det afgørende 
put og held udeblev i de sidste og afgørende kampe, men en rigtig god sæson med godt spil. 

Vores damehold i 2. div øst præsterede igen fortræffeligt og sluttede på en meget flot 2. plads, 
som efter sæsonafslutningen resulterede i oprykning til 1. div. Stort tillykke til pigerne. 
 
Vores to øvrige hold i herrerækkerne: 
  
2. holdet spillede lidt svingende, men sluttede midt i rækken.  
  
3. holdet ”boblerne”, havde også en lidt ustabil sæson, men præsterede også flot, og skal i år 
forsøge at spille sig op i 3. div.  
  
I den kommende sæson har vi herrehold i 2. og 4. division samt et hold i kvalifikationsrækken. 
Dameholdet skal rigtig ud og prøve kræfter i 1. division 
 
Seniorholdet, som spillede i 1. div øst, fandt ikke rigtig rytmen og sluttede sidst i deres række og 
rykkede ned i 2. div. 
 
Veteranholdet, som spillede i 2. div øst sluttede midt i rækken og skal i den kommende sæson 
prøve kræfter med bl.a. veteranerne fra solskinsøen Bornholm  i 2. div øst. 
 
  
Martin Hansen scorede hattrick ved at vinde DM for PGA assistent pro’er. Fantastisk flot 
præstation. Stort tillykke 
 
Jan Birger Nielsen vandt suverænt DM for seniorer. En superflot præsentation og et kæmpe 
tillykke. Endvidere har Jan repræsenteret klubben ved Scandinavian Senior Open Amateur 
Championship.  
 
Dorte Pyll var igen i 2015 udtaget til at repræsenteret Danmark ved Europamesterskaberne.   
 



Alle klubbens elite- og juniorspillere, som trænes af vores to fremragende próer, Lasse Frølich og 
Martin Hansen, har udvist stort arrangement og flid, dels ved de ugentlige fælles træninger dels 
ved de individuelle træninger.  
 
Alle har medvirket til den gode ånd og kammeratskab som er i klubben.  
 

Klubmesterskaber 

 
Igen i 2015 blev klubmesterskaberne afviklet over to weekender, hvor der trods blandet vejr blev 
spillet rigtig god golf og igen sat en ny banerekord. 
 
Johanne Heidebo Svendsen gik i mesterrækken for damer i 71 slag. Superflot og stort tillykke. 

Klubmester for herrer mesterrækken: 

 Nr. 1: Martin Hansen, total 210 slag 
 Nr. 2: Anders Allesen Sørensen, total 217 slag 

Klubmester for damer mesterrækken: 

 Nr. 1: Johanne Heidebo Svendsen, total 154 slag 
 Nr. 2: Anne Sofie Siebuhr, total 171 slag 

Klubmester for herrer senior: 

 Nr. 1: Jan Birger Nielsen, total 156 slag 
 Nr. 2: Frank Tarp Hansen, total 160 slag 

Klubmester for dame senior: 

 Nr. 1: Dorte Pyll Truesen, total 184 slag 
 Nr. 2: Else Juul, total 195 slag 

Klubmester for herrer veteran: 

 Nr. 1: Hans-Henrik Hagelund, total 175 slag 
 Nr. 2: Ulrik Wesselhoff, total 176 slag 

Klubmester for drenge junior: 

 Nr. 1: William Bredtved Hansen, total 146 slag 
 Nr. 2: Victor Høier Barsøe, total 146 slag 

Stort tillykke til alle klubbens mestre 

 

Torben Madsen, Sportsudvalget  

 


