
Bestyrelsens beretning for 2016 

Sindal Golf Klub Danmarks (næst)bedste 

 

Når vi ser tilbage på året der er gået, er vores 25 års jubilæum noget af det, der falder os mest i 

øjnene. Vi havde to fantastiske dage, dels på selve dagen den 7/5-2016, hvor det præcis var 25 år 

siden klubben havde stiftende generalforsamling. Ca. 125 mennesker besøgte os til receptionen, 

hvor klubben blev begavet med knap 30.000 kr., dels fra medlemmer dels fra DGU og andre 

bidragsydere. Endvidere var der også en del flotte gaver. 

Den 25/6-16 havde vi jubilæumsturnering og fest. Vi afviklede den største match i Sindal Golf Klubs 

historie med 151 deltagere på startlisten, i en løbende start. Vi fik alle i mål og havde en helt 

fantastisk aften i det lejede telt på parkeringspladsen. Maden blev leveret fra Lendum kro og 

musikken sørgede med et varierende potpourie af sange for, at dansegulvet hele aftenen var godt 

besat. Alt i alt et meget vellykket arrangement, som bestyrelsen og mange frivillige havde fået 

stillet på benene. Tak for det. 

Efter 16 år med samme sekretær, var det en stor opgave den nye sekretær skulle påtage sig. Lars 

har ydet en stor indsats, men bestyrelsen skulle vænne sig til, at opgaverne ikke bare blev løst "af 

sig selv". 

Når vi har set tilbage på noget af det, der var godt i 2016, er vi også nødt til at se på det, som ikke 

er gået helt så godt. Vi havde entreret med Claes Mortensen som træner. Han skulle træne 12 

timer om ugen, fordelt på 3 dage. Phillip fra Frederikshavn etablerede en proshop, og aftalen var 

oprindeligt at Claes skulle være i Sindal Golf Klub onsdag og torsdag fra kl. 10 og passe shoppen 

indtil træningen begyndte kl. 16. Han skulle ligeledes passe shoppen lørdag fra 10-15. Endvidere 

var der mulighed for at købe lektioner hos Claes. Det må vi sige aldrig rigtig kom til at fungere. 

Phillip syntes, der var for lidt handel i shoppen, så han havde mere brug for Claes i Frederikshavn, 

så efterhånden kom Claes først hen på eftermiddagen. Vi har ikke været gode nok til at holde fat i 

aftalen, og det har vi lært af. Vi har fået kritik på medlemsmødet for dette, da mange gik forgæves 

for at handle. Det har vi taget konsekvensen af. Da klubben ikke har råd til en fuldtids ansat træner, 

vil der fra 2017 ikke længere være en proshop i Sindal Golf Klub. Dog vil man stadig kunne købe 

bolde, tees og handsker m.m. på kontoret. 

Begyndere og juniorarbejde 

2016 bød på mange forandringer både personalemæssigt (ny sekretær og træner) og 

bestyrelsesposterne i begynder- og juniorudvalget. 

Vi håber at alle 58 nye prøvemedlemmer føler sig meget velkommen i klubben, og de som  ikke 

nåede at blive spillet over på stor bane i efteråret, skal nok blive hjulpet godt i gang til sæsonstart. 



Selve træningen af nybegynderne har også været anderledes i år, idet mange er kommet på stor 

bane langt tidligere end før. Det har vi evalueret, og vil ændre til næste år således, at der bliver 

mere træning på par 3 banen. EN STOR TAK TIL FADDERNE, der har gjort et stort arbejde i løbet af 

året Uden dem har det ikke været muligt at få gennemført Torsdagsmatcherne med så mange nye 

spillere. 

Vi har også i år haft diverse skolebesøg, fra skolerne i Hørmested, Mosbjerg og Lendum, hvilket har 

skærpet interessen blandt de unge mennesker. Vi håber, at de som har meldt sig ind i klubben, 

også har lyst til at fortsætte til næste år, således at vi kan få flere deltagere til Begynderturneringen 

for juniorer, som spilles i de omkringliggende klubber. Stor tak til de medlemmer som har hjulpet til 

juniortræning og/eller skolebesøg. 

I den forbindelse vil jeg også henvise til november udgaven af DANSK GOLF, hvor formanden 

skriver noget om at få nye spillere integreret i klubben. Det er vigtigt, at nye spillere ikke kun 

integreres rent spillemæssigt, men også finder et socialt ståsted, og her kan alle medlemmer i 

klubben hjælpe. De frivillige og klubbens bestyrelse kan ikke løfte denne opgave alene. 

Sponsorer 

Klubben kan se tilbage på et år, hvor klubbens sponsorbudget blev indfriet. Vi har været i stand til 

at finde nye sponsorer til erstatning for de enkelte som ikke har ønsket at være med længere. De 

fleste af klubbens sponsoraftaler kører på 3-årig aftale, men vi skal i nærmeste fremtid i gang med 

at gentegne dem, hvis kontrakt har udløb, og her er det vort håb, at alle har mulighed for, og lyst 

til, at være med endnu en periode i Sindal Golf Klub. Vi har også været i kontakt med nogle af 

oplandets hoteller med henblik på at få lavet en aftale, som kan tilføre SGK flere greenfeespillere. 

Til jubilæumsturneringen var der meget flotte præmier, og for første gang i klubbens historie var 

der ”hole in one” præmier til den dygtige/heldige spiller, som måtte have det perfekte slag. Det var 

muligt at vinde et gavekort fra Bravo Tours på hul 2, en Volkswagen UP fra Uggerhøj Biler på hul 8, 

og kr. 50.000,00 på hul 16 som klubbens hovedsponsor Nordjyske Bank havde stillet til disposition. 

På samme hul have banken en konkurrence, hvor overskuddet på kr. 6.000,00 blev overrakt 

golfklubben ved den efterfølgende jubilæumsfest. Desværre var der ikke spillere, som på denne 

dag havde det nødvendige held til at løbe med en af de flotte præmier, så eneste vinder til disse 

præmier blev forsikringsselskaberne. 

Den årlige sponsormatch blev afviklet søndag den 04. september og havde deltagelse af 15 firmaer 

med et samlet deltagerantal på 60 personer. Matchen blev afviklet i flot vejr med mange gode 

scores til følge, og endelig vinder blev Nordjyske Bank, Hjørring efterfulgt af deres Frederikshavner 

afdeling på 2. pladsen. Matchen blev afsluttet med en flot buffet sponseret af Lendum Kro og øllet 

af Carlsberg. Så igen i år en dejlig dag uden store omkostninger for klubben, og vi kan allerede 

glæde os til næste års sponsordag som bliver afholdt søndag den 3. september 2017. 

Klubbens sponsorindtægter giver et væsentligt bidrag til klubbens økonomi, så der skal lyde en stor 

tak til vore sponsorer for en stor velvilje og et godt samarbejde, og til klubbens medlemmer: støt 

vore sponsorer – de støtter os. 



Banen 

Allerede fra sæsonstarten var banen i fin stand, og greenkeepere og baneudvalg har gennem hele 

sæsonen forsøgt at leve op til den flotte anerkendelse vi opnåede sidste år, hvor klubben blev kåret 

til Danmarks bedste golfbane af golfhæftets brugere. Vi har gennem hele sæsonen forsøgt at holde 

samme niveau på banen som sidste sæson, hvilket er lykkedes ganske godt, da vi i 2016 har opnået 

en 2. plads, hvilket må siges at være endog meget flot. Vi høster også mange anerkendende ord 

både fra medlemmer og greenfee-gæster, som alle sætter stor pris på banen. 

Personalet på greenkeepergården har været det samme de sidste to sæsoner. Dog har vi fået 

tilknyttet Bjørn W. Poulsen i en fastansættelse efter overstået praktikperiode. Det er helt klart en 

fordel for golfklubben, at vi kan fastholde det samme personale år efter år, da de så kender banen 

samt alle dens arbejdsrutiner til punkt og prikke, og vi er derfor meget glade for at de har lyst til at 

starte op næste forår. Kasper gik på vinterferie d. 15.11. med forventet opstart omkring 01. marts 

afhængig af vintervejret. Susanne, Peter og Bjørn stopper pr. 09.12. og her er det planen at 

Susanne starter op igen medio februar, Peter medio marts, hvorimod Bjørn vil være til rådighed et 

par dage om ugen fra begyndelsen af januar. En stor tak til jer alle fire for en flot indsats, og det 

samme gælder for alle jer frivillige som har ydet en kæmpe indsats med forskellige arbejdsopgaver 

som greenkeeperne ingen mulighed har for at nå i det daglige. Der er lagt mange timer i klipning af 

banen, pasning af trapper og stier, skilte, boldopsamling, tømning af skraldespande, 

vedligeholdelse af golfudlejningsbiler, træfældning, oprydning, vedligeholdelse samt meget, meget 

mere. Tusinde tak til jer alle. 

Der er sket en del forbedringer på banen i løbet af året, og det er vores håb, at den nye puttegreen 

vil være klar til brug først i det nye år, efter at den har haft et par mindre uheld i sommerens løb, 

hvilket har forsinket ibrugtagningen, men nu kan vi da i det mindste se hvad det skal være. Mange 

af de opgaver, der er nævnt i nyhedsbrevet fra december er allerede udført, og resten håber vi kan 

nås på arbejdsdagen den 1. april 2017. Vi håber, mange vil hjælpe så sæt gerne den dato ind i 

kalenderen allerede nu. Se et udførligt indlæg om opgaverne i nyhedsbrevet. 

Det var oprindelig planen, at der i vinterens løb kunne spilles på normale greens, når vejret tillader det, men 

bestyrelsen har på sit møde i januar 2017 besluttet, at der kun spilles på vintergreens indtil 

åbningsturneringen. Grunden er, at der er svampe-  og skimmelangreb på en del greens. Greenkeeperne har 

arbejdet meget med problemet i efteråret, og der er nye spirer på vej. Disse vil meget let blive ødelagt, så 

bestyrelsen håber med denne beslutning, at vore greens vil være gode til foråret. 

Bygninger 

I løbet af sommeren og efteråret har der været store problemer med kloakkerne fra toiletterne i 

klubhuset. Heldigvis har vi dygtige frivillige, der kan løse mange af de bygningsmæssige opgaver, 

der opstår i klubben. Der er blevet lavet rensebrønde uden for klubhuset, så det er lettere at rense 

kloakkerne, så forhåbentlig er problemerne løst. 

Nogle af glaslisterne ved vinduerne i omklædningsrum og proshop er blevet udskiftet, og facaden 

er blevet malet. 



Her i efteråret er der anvendt nogle af pengene fra jubilæumsgaven til et nyt rækværk langs 

parkeringspladsen. Samtidig er der sat lamper op på rækværket, så der er fint oplyst på pladsen 

om aftenen. Der skal lyde en stor tak til alle, der har hjulpet med opgaverne. 

I løbet af sommeren kommer der en del greenfee-gæster, som har autocamper eller campingvogn 

med. Ofte overnatter de, så de er klar til at spille næste morgen. Vi er glade for alle de gæster, der 

besøger vores klub, så de har fået lov til at tage el til vognene fra baderummene. Det er ikke særlig 

hensigtsmæssigt, så derfor har vi etableret strømudtag til campingvogne på den øverste del af 

parkeringspladsen. I “Golfhäftet” kan man se, at det er meget almindeligt ved de svenske 

golfbaner, så vi vil  gerne yde endnu en service til gæsterne. 

Eliten 

For eliteafdelingen var 2016 en god sæson. Allerede da halvdelen af Danmarksturnering var 

afviklet, havde klubbens førstehold hos herrerne sikret sig oprykning til den nye 5. division. Ved 

oprykningskampene lykkedes det holdet at klare en direkte oprykning til 4. division. Stort tillykke til 

holdet. 

I 2017 får vi som bekendt ny træner, da Morten Kiil tager over efter Claes Mortensen. Udvalget vil 

gerne benytte lejligheden til at sige tak til Claes for et godt samarbejde - og byde Morten 

velkommen - vi glæder os til samarbejdet - og ser frem mod et forhåbentligt lige så godt 2017. 

Vi fortsætter uændret med vores 2 herrehold og 1 damehold i Danmarksturneringen - vores 1. 

hold i 4. division og de andre 2 hold i kval-rækken. 

Regionsgolf 

Efter 2 år i 2. division for Veteraner gik den ikke længere, og holdet rykkede ned i Veteran Elite i 

Regionsgolf Danmark. Klubbens hold i Senior A måtte ligeledes se sig besejret og må ned i Senior B 

næste sæson. De øvrige hold bevarede deres placering. I 2017 har klubben et hold med i 

Superveteranrækken  samt hold i Veteran Elite og Veteran A og Senior B. Endvidere er der tilmeldt 

hold i B, C og D, der spiller om mandagen. 

 

Turneringer 

Der har været afholdt 11 turneringer i løbet af sæsonen, og der har i gennemsnit været 70 

deltagere. Sæsonen begyndte som altid med vores Åbningsturnering, som i år var den 2. april og vi 

var 111 deltagere. Dagen begyndte som det sig hør og bør med formandens velkomst til en ny 

sæson og standerhejsning samt en lille ting til at varme sig på i forårets knap så lune vejr. 

Vores jubilæumsturnering den 25. juni blev en kæmpe succes med 151 deltagere der alle spillede 

ud fra 1. tee - det var en lang - men hyggelig og dejlig dag. 

De fleste af vores turneringer har været heldige med vejret - men desværre var de sidste to 

turneringer ramt af, hvad man godt kan kalde forfærdeligt vejr. 



Carlsberg Turneringen den 22. oktober blev spillet i et forrygende og koldt regnvejr,  og en del 

opgav at færdigspille runden. Heldigvis var der en del som forsatte, så vinderne kunne kåres på 

ordentlig vis som vi altid gør. Scores denne dag må siges at være beskedne men dog alligevel pæne 

- vejret taget i betragtning. 

Vores afslutningsturnering den 5. november blev vi nødt til at aflyse, da banen simpelthen var 

uspillelig på grund af de store regnmængder vi fik, så den stod under vand. Selv om  turneringen 

blev aflyst, blev afslutningsfesten kl. 17 alligevel afholdt som planlagt, og menuen stod på andesteg 

i anledning af Mortens Aften, så trods det dårlige vejr blev det en hyggelig dag. Tak til alle 

turneringsledere og spillere for en god sæson. 

Afslutning 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle ansatte for deres store indsats i årets løb. Det er deres indsats der 

har en stor del af æren for, at Sindal Golf Klub igen er kåret af Golfhäftets  brugere, i 2016 som næstbedst i 

Danmark. Også en tak til alle medlemmer, der jo er med til at skabe den gode stemning i klubben, som også 

er medvirkende til kåringen. 

På gensyn til generalforsamlingen den 15. februar, og vi ser frem til et spændende 2017. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Sindal Golf Klub 


