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Hørsholm Golfklub Hørsholm Golfklub Hørsholm Golfklub Hørsholm Golfklub ––––    beretningberetningberetningberetning        2018201820182018    

    
IndledningIndledningIndledningIndledning    
 
Dette er bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed 2018.  
 
En golfklub er – heldigvis – en masse mere end indholdet på disse sider. Det siges, at man 
ikke kan beskrive en følelse, men vi har i denne beretning forsøgt at beskrive de mange 
aktiviteter, året har budt på.  
 
Beretningen suppleres på generalforsamlingen, men du kan i denne gennemgang få et lille 
indblik i klubbens liv i sæsonen 2018 – og måske mindes nogle gode oplevelser.  
 
Det var en sæson, hvor vi talte meget om Vestbanen. Den åbnede først i august måned, og vi 
kan nok først i den kommende sæson rigtigt nyde den ”nye” sløjfe. Og så var det et år med 
høj sommer, der gav brune ben og gule baner. Men først og fremmest var det et år med en 
masse sjove aktiviteter, som vi har prøvet at fastholde på disse sider. Her finder du årets 
turneringsvindere, resultater fra Danmarksturnering og Regionsgolf, samt en masse andet 
faktuel viden. God fornøjelse med læsningen. 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen i Hørsholm Golfklub, 
Februar 2019 
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Bestyrelsen 2018Bestyrelsen 2018Bestyrelsen 2018Bestyrelsen 2018    
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Sæsonen 2018Sæsonen 2018Sæsonen 2018Sæsonen 2018    

Sæsonen 2018 var først og fremmest kendetegnet ved flotte sportslige resultater for klubbens 
hold i både Danmarksturneringen og Regionsgolf. Vores elitespillere fortsatte den 
opadgående tendens, og sikrede oprykningen til 3. division. Det var den anden oprykning på 
3 sæsoner. Vores regionsgolfere klarede sig generelt flot, men særligt imponerende var det, 
at vores seniorhold nåede helt frem til Landsfinalen – det har vi aldrig prøvet før. 

 

Deltagelsen i klubbens mange aktiviteter er fortsat stigende, og det er en fornøjelse at se. Der 
er fortsat mulighed for at deltage i et stort udvalg af turneringer; både i klubbens regi, men 
ikke mindst hos vore meget aktive klubber i klubben. Sidstnævntes udbud af aktiviteter er 
imponerende, og ligeså er tilslutningen.  

Aktivitetsniveauet til trods, har vi gjort det en anelse bedre end budgetteret, hvilket - i lyset af 
den nuværende medlemssituation - glæder bestyrelsen. Bestyrelsen finder fortsat, at der 
økonomisk må ageres med varsomhed. 

 

Der har dog også været mindre positive ting. Endnu en gang måtte vi notere medlemsafgang, 
og det i et antal, der giver os anledning til bekymring. Pr. 1. februar 2019 (hvor disse linier 
skrives), er vi ca. 950 medlemmer i Hørsholm Golfklub. Dette medlemstal er – der er ikke 
nogen anden måde at sige det på – for lavt. Vi skal simpelthen have flere medlemmer. Vi har 
på et år sagt farvel til rundt regnet et par hundrede medlemmer. Selv når vi korrigerer for den 
sædvanlige afgang, der altid er i golfklubber (udmeldelser pga. alder, flytning, død mv.), er 
antallet af udmeldte for højt. 

Golfsporten som helhed oplever i disse år en generel tilbagegang. Dansk Golf Unions 
medlemstal er vigende. Pr. 1. oktober 2018 havde unionen 149.044 medlemmer, mod 
151.243 året før. DGU er dog fortsat blandt de 5 største specialforbund under Danmarks 
Idræts Forbund (DIF). 

Både udviklingen for sporten samt for vores egen klub er bekymrende, idet der ubestrideligt 
er tale om en tendens. Udover det nominelle antal medlemmer, har det også stor betydning, 
hvorledes medlemmerne er fordelt på medlemstyper.  

I Hørsholm har vi flere typer af medlemskaber, og det siger sig selv, at det gør 
forholdsmæssigt ”mere ondt” når vi siger farvel til et 18 hullers medlem end til et 9 hullers 
ditto. Heroverfor står ønsket om at være så tilpas fleksibel, at man ikke vælger os fra, fordi 
man eksempelvis ikke har tid (eller helbred) til at spille 18 huller. Denne balancegang er 
svær. Og problemstillingen bliver ikke nemmere af vor geografiske placering. Indenfor en 
radius af 10 kilometer finder man 10 golfbaner, så konkurrencen er tæt. Herunder ligger der 
som bekendt 2 baner med 27 huller i umiddelbar nærhed. 
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Årsagerne til vores medlemsafgang er givetvis flere, og formentlig ganske nuancerede. En 
faktor har givetvis været det forhold, at banen i snart 2 sæsoner har været påvirket af 
anlægget af støjvolden mod Isterødvejen. Vestbanen genåbnede i august 2018, efter at have 
været ”omlagt” siden sæsonstarten 2017. Der er ingen tvivl om, at hele dette projekt har 
været en medvirkende årsag til, at medlemmer har forladt os. Uanset om man er 9- eller 18-
hullers medlem, har arbejdet på Vestbanen påvirket dels muligheden for at komme ud på 
banen, samt ikke mindst oplevelsen af samme bane. Det store anlægsarbejde ligger dog nu 
heldigvis bag os. 

 

Vi skal have fokus på at skaffe nye medlemmer som vor vigtigste opgave. Dermed ikke være 
sagt, at der intet skal gøres for de ”gamle” medlemmer. Tingene hænger sammen. Kunsten er 
ikke bare at lukke folk ind i stort antal. Kunsten er snarere, at skaffe og uddanne nye golfere - 
og derefter tilbyde dem en golfklub og –bane, som de ikke har lyst til at forlade igen. Og dét 
må – i samarbejde med driftsselskabet hhv. fonden - være klubbens vigtigste opgave i årene 
der kommer. 
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Regnskab 2018Regnskab 2018Regnskab 2018Regnskab 2018    ----    hovedtalhovedtalhovedtalhovedtal    

Foreningens regnskab ligger til gennemsyn forud for generalforsamlingen. Nedenstående er 
hovedtal for årets drift. 

 

 

 2018201820182018    2017201720172017    

Nettoomsætning 635.338 753.308 

Aktiviteter -361.954 -557.095 

Kontingent DGU -163.474 -173.410 

Administrationsudgifter -94.788 -116.515 

Finansielle udgifter -2.400 -25 

Resultat 12.722 -93.537 

   

Egenkapital 820.315 807.593 
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TurneringerTurneringerTurneringerTurneringer    

 

 

Året har budt på følgende turneringer: 

DatoDatoDatoDato    TurneringTurneringTurneringTurnering    Vinder(e)Vinder(e)Vinder(e)Vinder(e)        

08.05 Åbningsmatch v/ B&O Milene & Tone Kajzer 

27.05 Holte Vinlager Jørgen Palle Jensen 

09.06 Mix Parturnering Birte & Bo Wildfang 

18.08 Fødselsdagsturnering Ø: Finn Øland & David Ferguson 

  V: Chris Kyriakidis & Vitoon Letort 

  N: David & Simon Kastor Nielsen 

02.09 Lerbækgaard Pokalen Torben Helledie 

28.10 Løvfaldsturnering D: Christina Carlsen 

  H: Michael Carlsen 

02.12 Juleturnering Karen Søeberg 

  Bo Vestbirk Laub 

  Søren Underlien Jensen 

    

Hertil kommer Texas Scramble-turneringerne om torsdagen, hvor der hver gang uddeles 
præmier i stort tal. 
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DarthDarthDarthDarth    Vader på besøgVader på besøgVader på besøgVader på besøg    

    

    

     

 
Årets udgave af Golfens Dag den 
22. april, blev kombineret med et 
arrangement til fordel for Make-A-
Wish Foundation, der har til formål 
at opfylde ønsker for syge børn. 
 
Fonden samarbejder med ”501st 
Legion”, der er en forening af Star 
Wars-fans udklædt som figurer fra 
filmene.  
 
Det var en dag fyldt med gode 
billeder – og en dejlig oplevelse for 
lille kronisk syge Bendix, der mødte 
Darth Vader m.fl. samt fik opfyldt sit 
ønske om at køre i brandbil. 
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Klubmestre 2018Klubmestre 2018Klubmestre 2018Klubmestre 2018    

Tilmeldingen til årets mesterskaber lod noget tilbage at ønske, men der blev kåret følgende 
fortjente mestre: 

    

KluKluKluKlubmestrebmestrebmestrebmestre    2018 2018 2018 2018 ––––    slagspilslagspilslagspilslagspil                

Veteran, herrer Joachim Nickelsen 

Senior, damer Gitte Engel 

Senior, herrer Jens Knudsen 

Herrer  Kenneth Brændgaard 

Damer  Ikke spillet 

     

 

Klubmestre 2018 Klubmestre 2018 Klubmestre 2018 Klubmestre 2018 ––––    hulspilhulspilhulspilhulspil                

Damer, hulspil Jeanette Oldenborg 

Herrer, hulspil Markus Swane Lund   
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ElitenElitenElitenEliten    erererer    ttttilbage ilbage ilbage ilbage i i i i 3. division3. division3. division3. division    

Hørsholms elitespillere rykkede atter engang op, og klubben er dermed tilbage i 3. division. 
Det er den højeste placering i klubbens historie, idet vi senest lå i 3. division i 2012. Siden 
dengang, har Hørsholm være nede og vende i Kvalifikationsrækken, men er altså nu tilbage. I 
den nuværende trup findes 3 ”veteraner”, der har spillet for Hørsholm i samtlige sæsoner 
siden dengang; nemlig Ted Egede Paustian, Jakob Swane Lund og Mads Støjfer Hønberg. 

 

Udover førsteholdets puljesejr, opnåede vores andethold en meget fornem andenplads i en 
svær pulje, hvor forhåndsfavoritterne fra Furesø som ventet vandt rækken. 

 

Klubbens damehold havde en svær sæson, med en absolut sidsteplads i 
kvalifikationsrækken. 

 

Eliten tog i efteråret 2018 afsked med den sportslige leder siden 2015, Carsten Herseth. 
Klubbens flotte sportslige resultater siden 2015 kan i høj grad tilskrives Carstens utrættelige 
indsats, og klubben er ham stor tak skyldig. Carsten overtog en svær opgave, som han har 
løst med et enormt engagement. Carsten forlader eliten efter eget ønske, og han overgiver et 
sportsligt imponerende udgangspunkt. 

 

 

Klubbens førstehold, der sikrede oprykningen (fra venstre): Carsten Herseth (elilteansvarlig), Christian 
Skovgaard (holdkaptajn), Magnus Kvistgaarden, Kenneth Brændgaard, Brian Horsburgh, Martin Olsen, Mads 
Støjfer Hønberg og Christian Berg. 

 

På næste side finder man årets resultater i Danmarksturneringen, for så vidt angår rækkerne 
med deltagelse af Hørsholm. 
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Resultater fra Danmarksturneringen 2018:Resultater fra Danmarksturneringen 2018:Resultater fra Danmarksturneringen 2018:Resultater fra Danmarksturneringen 2018:    

4. Division Øst, pulje 1: 

Pos Holdnavn 
Matcher 

Kamppoint Turneringspoint 
Kampe Vundet Delt Tabt 

1 Hørsholm  6 4 1 1 46,5-25,5 9 

2 Gilleleje 6 4 0 2 44-28 8 

3 Smørum 6 3 1 2 45-27 7 

4 Frederikssund 6 0 0 6 8,5-63,5 0 

 

 

5. Division Øst, pulje 2: 

Pos Holdnavn 
Matcher 

Kamppoint Turneringspoint 
Kampe Vundet Delt Tabt 

1 Furesø 6 5 0 1 56-16 10 

2 Hørsholm 6 3 0 3 34,5-37,5 6 

3 Greve 6 2 1 3 28,5-43,5 5 

4 Vallø 6 1 1 4 25-47 3 

 

 

Kvalifikationsrækken damer, pulje 2: 

Pos Holdnavn 
Matcher 

Kamppoint Turneringspoint 
Kampe Vundet Delt Tabt 

1 Furesø 6 6 0 0 49-5 12 

2 Værebro 6 4 0 2 30-24 8 

3 Fredensborg 6 2 0 4 19-35 4 

4 Hørsholm 6 0 0 6 10-44 0 
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RRRRegionsgolfegionsgolfegionsgolfegionsgolf    ----    en en en en historisk sæsonhistorisk sæsonhistorisk sæsonhistorisk sæson    

For første gang nogensinde lykkedes det et hold fra Hørsholm at spille sig i landsfinalen i 
regionsgolf. Der var tale om vores dygtige hold  i Senior C-rækken, der dog i landsfinalen fik 
kærligheden at føle mod Juelsminde GK. 

 

Også de øvrige hold i regionsgolf klarede sig strålende, og det var et på alle måder fantastisk 
år for vore regionsgolfere. Hørsholm havde 6 hold tilmeldt, og heraf vandt 3 af holdene deres 
puljer og gik videre til knockout-kampene.  

 

 

Hørsholms hold i landsfinalen (fra venstre): Jens Knudsen, Claus Munkedal, Jytte Ipsen, Jeanette Oldenborg og 
Michael Carlsen.  
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RRRResultater fra regionsgolf 2018:esultater fra regionsgolf 2018:esultater fra regionsgolf 2018:esultater fra regionsgolf 2018:    

B-rækken: 

Pos Holdnavn 
Matcher 

Kamppoint Turneringspoint 
Kampe Vundet Delt Tabt 

1 Kokkedal B6 6 5 0 1 45 - 21 10 

2 Hillerød B6 6 3 0 3 37,5 - 28,5 6 

3 Hørsholm B6 6 2 1 3 31 - 35 5 

4 Asserbo B6 6 1 1 4 18,5 - 47,5 3 

 

 

C-rækken: 

Pos Holdnavn 
Matcher 

Kamppoint Turneringspoint 
Kampe Vundet Delt Tabt 

1 Hørsholm C7 6 4 0 2 39,5 - 26,5 8 

2 Værebro C7 6 3 0 3 36 - 30 6 

3 Hillerød C7 6 3 0 3 30 - 36 6 

4 Værløse C7 6 2 0 4 26,5 - 39,5 4 

 

Hørsholm tabte i 1/8-finalen til Asserbo. 

    

D-rækken: 

Pos Holdnavn 
Matcher 

Kamppoint Turneringspoint 
Kampe Vundet Delt Tabt 

1 Søllerød D4 6 6 0 0 44,5 - 21,5 12 

2 Asserbo D4 6 3 0 3 29,5 - 36,5 6 

3 Hørsholm D4 6 2 0 4 30,5 - 35,5 4 

4 Furesø D4 6 1 0 5 27,5 - 38,5 2 
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Senior C-række: 

Pos Holdnavn 
Matcher 

Kamppoint Turneringspoint 
Kampe Vundet Delt Tabt 

1 Hørsholm SC4 6 5 0 1 43,5 - 22,5 10 

2 Mølleåen SC4 6 4 0 2 41,5 - 24,5 8 

3 Frederikssund SC4 6 3 0 3 37 - 29 6 

4 Asserbo SC4 6 0 0 6 10 - 56 0 

 

Hørsholm slog først Køge og dernæst Mølleåen. Hermed var holdet kvalificeret til 
landsfinalen, der blev tabt til Juelsminde. 

 

 

Veteran B-række: 

Pos Holdnavn 
Matcher 

Kamppoint Turneringspoint 
Kampe Vundet Delt Tabt 

1 Gilleleje VB5 6 5 0 1 55 - 11 10 

2 Hørsholm VB5 6 4 0 2 36,5 - 29,5 8 

3 Nivå VB5 6 2 0 4 21 - 45 4 

4 Søllerød VB5 6 1 0 5 19,5 - 46,5 2 

 

 

Super Veteran B-række: 

Pos Holdnavn 
Matcher 

Kamppoint Turneringspoint 
Kampe Vundet Delt Tabt 

1 Hørsholm SVB9 6 4 0 2 43 - 23 8 

2 CGC GC SVB9 6 3 0 3 33 - 33 6 

3 Hillerød SVB9 6 3 0 3 28 - 38 6 

4 Albertslund SVB9 6 2 0 4 28 - 38 4 

 

Hørsholm tabte i kvartfinalen til Rungsted. 
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Klubber i klubben Klubber i klubben Klubber i klubben Klubber i klubben ––––    et socialt samlingspunktet socialt samlingspunktet socialt samlingspunktet socialt samlingspunkt    

Vore 4 klubber i klubben havde atter engang et aktivitetsniveau, der kan tage pusten fra 
enhver.  

 

Seniordamerne er ca. 100 medlemmer, der spiller en gang om uden. Hertil kom i 2018 hele 5 
udflugter / ture, samt spisninger og større matcher fordelt hen over året. 

 

Seniorherrerne har ca. 130 medlemmer, hvoraf omtrent 50 er på banen hver onsdag. Dertil 
kommer 5 spisninger / større arrangementer henover året, samt 5 ture til fremmede klubber.  

 

Tirsdagsdamerne er ca. 100 medlemmer, der i løbet af sæsonen afholde 11 sponsorerede 
matcher, hvortil kommer de sædvanlige uge-matcher, 5 spisninger, 1 bustur og 2 ”kør-selv-
ture”. Der deltager ca. 50 damer pr. gang. 

 

Herreklubben består af ca. 70 medlemmer, der mødes og spiller hver mandag og onsdag. Der 
er cirka 30 deltagere om ugen. Udenfor hovedsæsonen spilles en ”Ryder Cup”, lige som der i 
årets løb blev plads til hele 4 udflugter. 

 

Om alle klubbens klubber i klubben gælder, at de for deres respektive medlemmer er et 
uomgængeligt samlingspunkt – også udenfor den traditionelle golfsæson. Da vi har hele 4 
klubber i klubben, er der noget for enhver. Hvis du endnu ikke er medlem, så find den 
relevante formand. Oplysningerne finder du på hjemmesiden og på tavlerne i 
medlemsgangen. 
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Mandagsklubben Mandagsklubben Mandagsklubben Mandagsklubben ––––    nye kan starte her!nye kan starte her!nye kan starte her!nye kan starte her!    

Hørsholms på mange måder nyskabende Mandagsklub er et tilbud til begyndere, der markant 
adskiller sig fra de traditionelle ”kaninklubber”. I Mandagsklubben kan begyndere spille med 
mere erfarne golfere, ligesom der her udvikles varige golfvenskaber. Mandagsklubben 
arrangeres af klubbens begynderudvalg. 

 

En anden vigtig opgave for begynderudvalget er GolfPas-weekenderne, der er vores tilbud til 
nye golfere. Disse weekender kan kun lade sig gøre på grund af solid opbakning fra frivillige 
hhv. begynderudvalget. I 2018 deltog 84 på et GolfPas-kursus, heraf blev 37 efterfølgende 
medlem af Hørsholm Golfklub. 

 

 

Linett Lindgren Mortensen efter sit hole in one.  

 

     

Som en nyskabelse blev der i år også spillet 
i juli, hvor klubbens aktiviteter ellers 
traditionelt ligger i dvale. Også dette var en 
stor succes. 

 

Som et kuriosum kan nævnes, at det første 
hole-in-one på den nyåbnede Vest blev lavet 
af en deltager i Mandagsklubben. Den 
dygtige spiller var Linett Lindgren Mortensen 
på 4V. 
 
 
Bemærk, at alle er velkomne om mandagen, 
så kom og spil med! 
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HandicapHandicapHandicapHandicap----    & Ordensudvalget& Ordensudvalget& Ordensudvalget& Ordensudvalget    

Handicap- & Ordensudvalget er klubbens øverste myndighed på handicap- og 
regelspørgsmål. Udvalget har (heldigvis) få klager at beskæftige sig med, men der stilles 
løbende regelspørgsmål til udvalget, hvilket vi altid er glade for.  

 

I 2018 har vi endvidere arbejdet med udarbejdelse af nye lokalregler, som følge af at 
golfreglerne ændres pr. 1. januar. De nye lokalregler er nu trådt i kraft, og medlemmerne vil 
særligt lægge mærke til, at der ikke længere er gule pæle på vores bane.  

 

Også de nye golfregler har vi brugt tid på at lære. De skulle gerne gøre spillet hurtigere, 
ligesom de indeholder en række forenklinger.  

 

Endelig står udvalget for årsrevisionen af handicaps for alle klubbens spillere, ligesom 
udvalget løbende tager stilling til sager om administrative ændringer af handicap. 
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MedlemsudvalgMedlemsudvalgMedlemsudvalgMedlemsudvalg    

Medlemsudvalgets opdrag er at lave aktiviteter i bred forstand af interesse for medlemmerne.  

 

I 2018 havde vi i april måned et meget velbesøgt arrangement med foredrags- og 
underholderen Brian Oswald, der på underholdende facon introducerede de nye golfregler. 
Når omkring 100 medlemmer kan samles for at høre om golfregler, må Brian Oswald kunne  
noget særligt. 

 

Derudover indbød klubben den 30. april til medlemsmøde om banen, støjvolden med besøg af 
vores chefgreenkeeper. 

 

KommunikationKommunikationKommunikationKommunikation    

Klubbens primære kommunikationsform er fortsat hjemmesiden. Hertil kommer de månedlige 
nyhedsbreve udsendt pr. email, samt om nødvendigt også direct mails om relevante emner. 

 

Vi har indtil i år også deltaget i ”Golfspilleren i centrum”, men har besluttet at holde en pause i 
undersøgelsen, da svarprocenterne desværre udviklede sig i den forkerte retning. Når 
svarprocenten er for lav, kan undersøgelsen reelt ikke anvendes som styringsredskab. Vi vil 
overveje atter at deltage i undersøgelsen på et senere tidspunkt. 

 

Hørsholm Golf er derudover til stede på sociale medier, og kan findes her: 

 

 

 

facebook.com/HoersholmGolf 

 

 

@hoersholmgolf 
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Historien om en voldHistorien om en voldHistorien om en voldHistorien om en vold    

Også i 2018 blev støjvolden et emne, vi alle kom til at beskæftige os med. Volden blev 
afleveret af entreprenøren ultimo januar 2018, og derefter fulgte greenkeepernes arbejde med 
at få græsset gjort spilleklar.  

 

Chefgreenkeeper Anders Kamp Mortensen traf den beslutning at lukke Vestbanen, og 
benytte lejligheden til at etablere en såkaldt ”sandkappe” på banen. Herefter fulgte en såkaldt 
”soft opening” (åbning af 7 huller), og i starten af august måned åbnede Vestbanen helt; om 
end med en del blå pæle. Men banen kunne spilles og projektet har ændret en del af hullerne. 
Disse beslutninger er klubben som altid blevet orienteret om - via baneudvalget. 

 

Der blev endvidere afholdt medlemsmøde med deltagelse af chefgreenkeeperen, ligesom 
hjemmesiden løbende blev opdateret med nyt om projektet. Det ændrer ikke ved, at hele 
forløbet har været en prøvelse for klubbens medlemmer. Vi ser frem til nu endelig at kunne 
spille Vestbanen uden midlertidige begrænsninger. 

 

På støjvolden findes en såkaldt ”trampesti”, og for anlægget af denne sti blev Hørsholm Golf 
præmieret med Golfsportens Miljøinnovationspris 2018. 
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TakTakTakTak    

 

Hørsholm Golfklub vil gerne takke alle frivillige for indsatsen i 2018. Uden de frivillige var der 
ikke nogen klub, og det gælder uanset opgaver og omfang. Enhver indsats er uundværlig - 
tusind tak.  

 

En stor tak også til klubbens sponsorer, der gør det muligt at uddele præmier til vore 
turneringer. Mange af vore sponsorer er meget trofaste, og det er vi stolte af. Vi håber på et 
fortsat godt samarbejde. 

 

Tak til de af klubbens venner, vi tog afsked med i 2018. En særlig tak til vores nu tidligere pro 
Iben Tinning og til restauratør Peter Mikkelsen for mange gode fælles oplevelser, samt alt det 
bedste fremover. 

 

Endelig tak til Carsten Selvang for anvendelse af hans flotte fotos fra banen og klubben. Hvor 
intet andet er angivet, er billederne i beretningen taget af ham. Se flere billeder på hans 
hjemmeside (polexfoto.dk). 


