
Beretning i forbindelse med Årsmødet søndag den 12. oktober 2014 i Tange Sø Golfklub 

 

Velkommen til årsmødet 2014. 37 deltagerne fordelt på 22 klubber har tilmeldt sig. Desværre lidt færre end 

ved tidligere årsmøder.  Derudover deltager 1 gæst (John Schiøler Andersen) samt bestyrelsen med 

ægtefæller. 

 I løbet af sæsonen er der spillet 864 kampe i de indledende runder, 288 hold har deltaget fra 97 klubber. 

Forud for sæsonen måtte vi hæve tilmeldingsgebyret med kr. 100 og vi afventede med spænding at se om 

det ville få negativ indflydelse på antal tilmeldte hold. Men det viste sig, at antal tilmeldte hold var uændret 

i forhold til året før. 

Det er et meget stort antal hold og især i Veteran C rækken er det overrumplende og det er helt tydeligt, at 

mange spillere nu har en dåbsattest, som berettiger til at spille i hhv. senior og veteranrækkerne. 

Planlægningsmæssigt fik vi en ny og stor udfordring, idet der fra DGU's side relativt sent blev oprettet en ny 

Veteran 2. divison. Det gav store udfordringer for planlæggerne af den kommende turnering at finde frem 

til op- og nedrykkerne i den nye struktur. Desværre fik vi offentliggjort fejlagtig information om op- og 

nedrykkere som hurtigt blev rettet.  Tak de til involverede klubber for deres forståelse for situationen og 

problemstillingerne.  

 Efterfølgende opstod et nyt problem, idet et hold ikke ønskede at spille i divisionsregi, hvilket er 

uacceptabelt. Der bliver spillet bl.a for at vinde og derfor skal de enkelte hold naturligvis spille i de rækker, 

de har kvalificeret sig til. Det fik den uheldige konsekvens, at en pulje i Veteran 2. division kun bestod af 3 

hold. Bestyrelsen overvejer, hvilke sanktioner der kan gives til eventuelle klubber, der ikke ønsker at rykke 

op i 2. division. 

Vi har i år desværre oplevet et stigende antal protester over hold, der anvender ulovlige spillere (i forhold 

til de vedtagne spærreregler) - især i forbindelse med slutspillet. Hvorvidt det er fuldt bevidst - hvilket vi 

naturligvis håber ikke er tilfældet - eller det er manglende kendskab til turneringsbetingelserne ved vi ikke. 

Men det er beklageligt at det forekommer og det har desuden givet turneringslederne nogle meget 

beklagelige oplevelser. 

I bestyrelsen drøfter vi også her, hvilke tiltag der kan iværksættes for at forhindre at dette udvikler sig. Vi 

kan ikke kraftig nok indskærpe at koordinatorerne og holdkaptajnerne sætter sig grundigt ind i 

turneringsbetingelserne. 

Regionsfinalen blev afviklet i Esbjerg den 13. september under de bedst tænkelige forhold både hvad angår 

banen, forplejningen og servicen fra klubben. Der skal derfor lyde en stor tak til Esbjerg fordi de lagde bane 

og faciliteter til for os.  

Vinderne i Regionsfinalen kan ses på hjemmesiden. 

Efterfølgende blev Landsfinalen gennemført i Sydsjællands Golf Klub den 19. og 20. september. Det er jo 

altid spændende, hvor mange landsmestre vi har med tilbage til det Jysk-Fynske. Resultatet blev følgende: 



Senior A: Skanderborg 

Senior B: Kolding 

Senior C: Afvikles ikke, da Regionsgolf ØST ikke har denne række 

Veteran Elite: Fredericia 

Veteran A: Lillebælt 

Veteran B: Furesø 

Veteran C: Breinholdtgaard 

 

Altså en sejr på 5-1 til Regionsgolf VEST Senior og Veteran 

I 2015 afholdes Regionsfinalen i BRØNDERSLEV og Landsfinalen i VEJLE 

Vi modtager meget gerne tilsagn fra klubberne om at lægge bane og arrangement til i forbindelse med 

finalerne i de kommende år og interesserede kan kontakte bestyrelsen. 

Op- og nedrykning. Liste vil blive udsendt til koordinatorerne sammen med invitationen til 2015 

turneringen. 

Vi har haft Golfexperten som hovedsponsor i 3 år og har været meget glade for samarbejdet med dem. 

Desværre stopper Golfexperten som sponsor med udgangen af 2014. Golfexperten ønsker ikke at løfte 

opgaven alene længere. Sponsorudvalget arbejder ihærdigt på at finde en afløser - gerne en hovedsponsor 

- men det er en stor opgave at finde sådan en sponsor. Vi har forskellige emner vi arbejder med uden at der 

pt. er en afklaring. 

Som det har været hidtil giver sponsoratet os et kontant tilskud til at drive turneringen, til præmier og ikke 

mindst bespisningen til finalerne, hvor alle deltagere hygger sig sammen. Hvis der ikke bliver fundet en ny 

hovedsponsor kan det betyde ændringer i det nuværende koncept. Golfexperten har ikke afvist fortsat at 

ville deltage som sponsor men blot med et mindre sponsorat eventuelt sammen med andre. Pt. ser vi tiden 

lidt an og håber vi finde en hovedsponsor. 

Skulle der blandt deltagerne i dag være nogle personer med gode kontakter til mulige sponsorer eller 

forslag til mulige sponsorer i det hele taget, vil vi være meget taknemmelige for at modtage information 

herom. 

Til bestyrelsen skal der lyde en stor tak for en helt fantastisk indsats gennem hele 2014. Der har været store 

udfordringer i hele planlægningen, nye men forhåbentlig også bedre IT løsninger, der kan hjælpe i 

dagligdagen med Regionsgolf. Økonomien er på vej i den rigtige retning efter et par år på smalhals og med 

opmærksomhed på at finde mulige besparelser. Bl.a. har bestyrelsen ikke som tidligere fået udleveret et 

antal green fee billetter for deres arbejde, som for alle vedkommende består af en STOR frivillig indsats. 

Inden længe vil der ligeledes blive mulighed for at starte tilmelding til sæsonen 2015 hvor tilmeldingsfristen 

udløber den 1. december 2014 

 


