
Formandens beretning 2016 
 
Velkommen til Årsmødet 2016 her i Ikast Golf klub 
 
Vi er i dag 60 deltagere fra 32 klubber. Vi kunne være mange flere – kan grunden til det relativt lave antal være 
begrundet i at køreturen er for lang, er prisen for høj eller går det bare godt uden de store problemer. 
 
Weekenden den 23-25 sept. 2016 hvor landsfinalerne blev afviklet fik et noget anderledes resultat end de to 
foregående år, hvor vi i Senior/Veteran gik hjem med sikre sejre over Øst. Men i 2016 kom Øst godt igen og besejrede 
os stort i Landsfinalen, det uofficielle Danmarksmesterskab, med 5-3.  
 
2016 startede rigtig flot. Da tilmeldingsfristen var passeret, kunne vi konstatere, at vi igen slog rekord i deltagende 
hold. Det blev til i alt 339 hold i Senior/Veteran - fordelt på 8 rækker (305 i 2015). 
 
Der var to væsentlige ændringer i 2016: ændrede aldersgrænser og oprettelse af den nye Super Veteran række. Alle 
bekymringer om tilstrækkelig interesse for den nye Super Veteran række blev manet grundigt i jorden. Det blev en 
succes med 30 tilmeldte hold i Vest. 
 
Her har udfordringen vist sig at være at finde damer til flere af holdene, så her ligger der en opgave ude i klubberne. Vi 
hører ofte ” vi er ikke gode nok” men husk, at det jo er ligestillende man ofte vil møde. 
 
Vi vil dog på et kommende Formandsmøde hos DGU forelægge et ønske om at nedsætte alderen for damer i denne 
række til 65 år. Men spændende bliver det at følge udviklingen af Super Veteran rækken i 2017. 
 
Turneringen generelt er forløbet uden de store problemer. Der har ikke været protester til behandling – dog har der 
været rigtig mange henvendelser af forskellig art at behandle og besvare. 
 
Dog har der været nogle kedelige episoder med framelding af hold efter offentliggørelsen af spilleplanen – i år så 
mange som 11 hold.  
Det har desværre resulteret i, at der i indledende runder har været enkelte 2-holds puljer og flere 3-holds puljer. Det 
er rigtig ærgerligt for de tilbageværende hold. Her vil vi gerne indskærpe til klubberne, at det sikres, at holdende er 
fuldtegnede med både captain og spillere inden tilmelding.  Når først spilleplanen er offentliggjort, kan vi ikke ændre 
puljerne. 
 
Peter vil til slut komme med sine betragtninger om sæsonen 2016 med de indledende runder og slutspillet. 
 
Ved årsmødet 2015, blev der indgået en hensigtserklæring med ABCD med henblik på sammenlægning af de 2 
turneringer. Der blev også nedsat en arbejdsgruppe på 2 x 2 personer fra de to bestyrelser og der blev startet op med 
flere indledende drøftelser vedr. nye fælles vedtægter, økonomi samt oplæg til en kommende bestyrelse. 
Drøftelserne fik ikke det rigtige flow, der var flere udfordringer vi ikke fik løst og der blev aldrig den rigtige konsensus 
om at fortsætte drøftelserne. Det videre forløb er nu sat i bero og mere er der for nuværende ikke at berette om. 
 
2 af bestyrelsens 5 medlemmer trak sig i årets løb. Den tilbageværende bestyrelse på 3 personer valgte at fortsætte 
turneringsåret ud uden yderligere supplering – dog har vi i en periode haft god hjælp af ABCDs kasserer. Det har givet 
en pæn stor arbejdsbyrde til den reducerede bestyrelse men samarbejdet har fungeret rigtig godt og vi er kommet 
godt igennem sæsonen. Dog er arbejdsmængden for stor til 3 personer, så vi ønsker ved dette årsmøde igen at udvide 
bestyrelsen til 5 personer. Vi  har haft kontakt til et par gode kandidater, som vil komme på valg senere i dag  
 
Jeg vil også gerne opfordre til at bruge vores hjemmeside www.regionsgolf-danmark.dk rigtig meget. Det gælder 
klubberne og selvfølgelig koordinatorerne. Vi benytter dette medie til alle informationer i løbet af sæsonen. 
 
Sponsor situationen er der desværre ikke meget positivt at melde tilbage om. Tiden er ikke med os – dog undrer det 
lidt, at firmaer med relation til golf ikke finder interesse i et sponsorat med baggrund i det store antal deltagere på ca 
8000 personer. Vi har for nuværende ingen aftaler for 2017, hvilket vil få konsekvenser for turneringen. 
 
Her skal der også lyde Tak til Golfexperten for sponsoratet til finalerne i 2016. 
 

http://www.regionsgolf-danmark.dk/


Oplysning om op- og nedrykning til 2017 er lagt på hjemmesiden. Der vil også inden længe blive åbnet op for 
tilmelding til sæson 2017 - tilmeldingsfristen udløber 1. dec. 2016 
 
Regionsfinalerne i 2017 spilles i Odense Eventyr 
Landsfinalerne i 2017 spilles i Viborg 
Årsmødet 2017 afholdes i Sebber Kloster 
 
Herfra en kraftig opfordring om at melde tilbage til os med klubber der vil lægge faciliteter/baner til disse 
begivenheder i 2018. Som det står i vore betingelser skal klubberne gøre dette på skift, men vi foretrækker at 
klubberne selv melder sig.  
 
Til slut en stor Tak til Holmsland Klit Golfklub, som lagde bane, sekretariat samt køkken til dette års Regionsfinale. Vi 
kan vist rolig sige, at det var en fantastisk oplevelse at se den hjælpsomhed og positive tilgang til arrangementet. Vi 
kommer gerne igen. 
 
Også en stor tak til Ikast, der er vore værter i dag til årsmødet. Tak fordi klubben afsætter dagen til os. 


