
Seniorgolf 
 

Årsberetning 2016 
 
Den ældste Seniorgolfer er 85 år – den yngste er 57 år – gennemsnitsalderen er 73 år. 
 
Vinterperioden januar/marts 2016 – hver fredag – 53 tilmeldte Seniorgolfere. 
Januar var det ikke muligt at spille – på grund af vejret. 
Februar var banen lukket den 12.2. – så der blev spillet den 5.2. (20 deltagere) – den 19.2. (20 deltagere) og 
den 26.2. (28 deltagere) 
Marts blev der spillet den 4.3. (26 deltagere) og den 11.3. (33 deltagere) 
Afslutningsmatch den 18.3. (40 deltagere) – Mexican Scramble 
Sommerperioden april/september 2016 – hver torsdag – 78 tilmeldte Seniorgolfere. 
23 spilledage i løbet af sommeren – med et gennemsnit på 44 Seniorgolfspillere pr. dag. 
Afslutningsmatch den 30.6. (54 deltagere) og den 29.9.2016 (56 deltagere) – Mexican Scramble 
Vinterperioden oktober/december 2016 - hver fredag – 54 tilmeldte Seniorgolfere 
Det var ikke muligt at spille den 21.10, 10 cm sne den 11.11. (der var 11 der gennemførte 18 huller!) og 
banen var lukket den 18.11.2016 
7 reelle spilledage med et gennemsnit på 30 Seniorgolfspillere pr. dag. 
Afslutningsmatch den 16.12. (43 deltagere) – Mexican Scramble 
 
Vores aftale med Værløse Golf Klub sluttede i 2016. Den har eksisteret i en længere årrække – og det var 
efterhånden svært at samle et hold både i Værløse og hos os. Vi sluttede som de bedste venner – og med 
minder om mange gode runder i Værløse og Roskilde. 
 
2017 forsøger vi igen med ture til andre baner – og starter med Sorø Golf Klub i maj måned. 
 
Efter bestyrelsens ønske skete der en ændring. På vores tider stod ”Reservert Seniorgolfen”. Det blev på 
bestyrelsens opfordring ændret til indtastning af Seniorgolfmedlemmerne – på disse tider. 
 
Dette ændres i 2017 til at alle selv indtaster i GolfBox. 
 
Vi spiller med gunstart/bagni og skal være på hul 1 senest kl. 9.22. Præsidenterne har tider fra kl. 9.30. 
 
Det har til tider givet nogle udfordringer – men vi tror på at der nu er fundet en god løsning for begge 
parter. 
 
Vi møder alle samtidigt om morgenen – tid til ”en lille en” når der er noget at markere – og fælles 
orientering. Vi slutter nogenlunde samtidig – med socialt samvær – mad og drikke – og hygge. 
 
Det er jo fedt at være pensionist – og spille golf       ☺ 
 
Styregruppen for Seniorgolferne 
Susanne Jensen Kasserer 
Ole Strangholt  Matchleder - gennemgående turnering 
Poul Erik Edsen-Johansen Matchleder – gennemgående turnering 
Poul Sarfelt  Formand 


