
 

SINDAL GOLF KLUB 

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2017 

v/ Kristian Kveiborg, formand 

Siden sidste generalforsamling har klubben desværre modtaget de triste meddelelser om, at 

medlemmer er afgået ved døden. 

Den 18. marts 2017 døde Vagner Mikkelsen i en alder af 88 år.  

Vagner var medlem lige fra klubbens start, og allerede i efteråret 1992 efter 1½ år overtog Vagner 

den svære post som kasserer. Der måtte arbejdes hårdt for at skaffe midler til etablering af 9-huls 

banen. Da alle vidste, at fundamentet for en sund økonomi var at skaffe nye medlemmer, lagde 

Vagner et stort arbejde i denne opgave. Da Vagner på generalforsamlingen i 1999 gav stafetten 

videre, var klubbens egenkapital vokset til 700 tusind kroner, så indsatsen lykkedes. 

Den 12. september 2017 døde Poul Erik Jensen pludselig kun 72 år gammel. 

Poul Erik tilhørte den store gruppe af nye medlemmer, der begyndte at spille golf i klubben ved 

sæsonstart i 2012. Han deltog fra begyndelsen i de forskellige aktiviteter i klubben, og han lagde et 

stort arbejde i begynderudvalget som hjælper og planlægger ved Torsdagsmatchen. 

Den 25. september 2017 døde Bjarne Stokholm Larsen. Han blev 73 år. 

Bjarne begyndte som golfspiller i klubben sommeren 2006. Han havde den glæde at kunne indvi et 

par børnebørn i golfsportens glæder. De senere år så man ofte Bjarne tirsdag morgen på banen 

sammen med 3 gode venner, men til sidst måtte han stoppe på grund af helbredsmæssige problemer. 

Den 14. oktober 2017 afgik Kurt Jønsson ved døden, 74 år gammel. 

Kurt blev medlem i klubben i begyndelsen af 1997. Han nød at spille golf og var med i Herredag i 

mange år. Selv om han måtte gennemgå et par operationer i knæ og hofter, så man ham kort tid efter 

igen på golfbanen. For et par år siden, blev Kurt ramt af kræft, og til sidst måtte han give op over for 

sygdommen. 

Den 2. januar 2018 døde Stig Hermansen kun 44 år gammel. 

Et par dage før jul blev Stig indlagt på sygehuset med kraftige mavesmerter. Det viste sig, at han var 

hårdt angrebet af kræft, og allerede efter knap 2 uger afgik han ved døden. Stig begyndte at spille 

golf i klubben sommeren 2009. Han begyndte snart at deltage i Herredag, hvor han blev meget 

afholdt af alle på grund af sit gode humør. Stig var altid klar til at give en hånd med ved praktiske 

opgaver, og skulle der virkelig tages fat, var Stig den rigtige hjælper at få med. Stig vil blive savnet 

af mange i klubben.  

Den 28. januar 2018 døde Tove Søndergaard i en alder af 62 år. 

Tove begyndte at spille golf sammen med sin mand og søn i sommeren 2001. Efter nogle år som 

aktiv spiller, meldte familien sig passiv på grund af manglende tid. For et par år siden genoptog Tove 



golfspillet sammen med sin mand, men det blev desværre kun for en kort periode, inden hun blev 

syg. 

Vi håber, at Else, Marie, Ingrid, Lone og Allan må finde trøst og styrke i samværet med gode venner 

i Sindal Golf Klub. 

Æret være de dødes minde. 

I forbindelse med fyrværkeri ved årsskiftet hører man ofte advarslen mod at gå tilbage til en fuser. 

Alligevel valgte bestyrelsen, ved konstitueringen efter sidste generalforsamling, igen at vælge mig 

som formand, da Jesper ønskede at stoppe efter 8 år på posten. 

Økonomi 

Igen i 2017 er det lykkedes klubben at komme ud med sorte tal på bundlinjen. Det til trods for, at der 

har været et par store omkostningsposter. Det skyldes ikke mindst de mange frivilliges indsats, der 

sparer klubben for mange penge. På grund af det dårlige vejr i foråret, så det sløjt ud med antal 

greefee-spillere. Her lå vi noget under budgettet indtil sommerferien, men juli, august og september 

var rigtig gode, så vi nåede lidt over det budgetterede antal. Det reviderede regnskab er tilgængelig 

før generalforsamlingen. 

Golfspilleren i centrum 

I 2015 investerede klubben i analyseværktøjet ”Golfspilleren i centrum”, udviklet af DGU. Klubbens 

medlemmer bliver 1 gang om året bedt om at svare på en række spørgsmål. Der blev sendt 448 

invitationer ud, og 202 valgte at svare. Det giver en svarprocent på 45. Spørgeskemaet er meget 

omfattende, så mange opgiver sikkert at svare på spørgsmålene. Selv om det koster en del penge, har 

vi valgt også at anvende værktøjet næste år. Vi vil derfor opfordre til, at man besvarer spørgsmålene, 

da vi gerne vil vide, hvad de øvrige 55 % af medlemmerne mener.  

Man skal give en vurdering fra 1 til 10. Svaret på spørgsmålet om man vil anbefale klubben til 

venner og kolleger kaldes Ambassadørscoren. Den findes ved at beregne, hvor mange % der er 

positive og giver 9-10, fratrukket antal % der er negative og giver 1-6. Vurderingen 7-8 kaldes 

passivt. Der er mulighed for at sammenligne med resultatet fra forrige år, og ligeledes kan man 

sammenligne med nordjyske klubber og vurderingen på landsplan. På samme måde kan man se 

vurderingen af de enkelte parametre i spørgeskemaet. Når der i det følgende vises vurderinger, er det 

målt over hele året. I 2017 gav medlemmerne klubben en Ambassadørscore på 86, en stigning på 4 i 

forhold til sidste år. Det placerer klubben som nr. 2 ud af 112 klubber. 

Træning 

Helt tilfældigt fik vi kendskab til at Morten Kiil, der tidligere har været træner i Dronninglund, var 

interesseret i at få et trænerjob på deltid i golfsæsonen. Vi tog straks kontakt til Morten, og vi fik en 

aftale om ansættelse fra april til oktober, med 3 dage om ugen. Ud over at give træning til juniorer og 

begyndere samt turneringsholdene, ønskede vi at give træning til medlemmer med et hcp. på over 36. 

Det viser sig nemlig, at det er i denne gruppe, der sker det største frafald. Morten foreslog, at vi 

skulle give 3 gratis lektioner til alle øvrige medlemmer. Vi fulgte forslaget, og medlemmerne blev 

delt op efter alder og hcp. i hold på maksimalt 15 deltagere. Der har været meget stor tilfredshed med 

træningen med en score på 89 mod 80 sidste år. Der var dog ikke så mange, der tog mod tilbuddet, 

som vi håbede. Ofte var der kun et par stykker, der mødte op til træningen. Det viser sig, at 49 % af 

medlemmerne ikke tog mod tilbuddet om træning, og begrundelsen har været, at man ikke har haft 



tid eller bare ikke har fået det gjort. Vi regner også med træning for alle næste år, men det bliver 

sikkert på en anden måde. Ligeledes er træningsfaciliterne blevet vurderet, og her er scoren 89 mod 

85 sidste år. Der er nok ingen tvivl om, at den nye puttebane har medvirket til den positive udvikling. 

Golfshop 

Morten ønskede ikke at have en shop i klubben, da han ikke kunne få tid til det. På grund af 

erfaringerne fra 2016 besluttede bestyrelsen, at der ikke længere skulle være en shop i klubben, men 

kun de mest nødvendige varer, der kunne sælges fra kontoret. Heldigvis syntes Poul Erik Gudiksen, 

at det ville være et stort minus for klubben. Han tilbød derfor at etablere en shop med begrænset 

åbningstid med bemanding. Vi sagde straks ja tak til tilbuddet, og jeg tror, alle synes at shoppen 

langt overgår forventningerne. Poul Erik og Helle yder en fin service, og shoppen er igen ved at være 

et samlingssted, hvor medlemmer og gæster lige går ind og ser på udvalget og får en snak, og 

heldigvis bliver det ikke altid ved snakken. Det fremgår også af vurderingen, der er vokset fra 67 til 

85. Vi er meget glade for, at Poul Erik fortsætter med shoppen næste år, og vi opfordrer til, at man 

støtter shoppen, da den er et stort plus for klubben. 

Klubturneringer 

I 2017 har der været afholdt 8 almindelige klubturneringer med et svingende antal deltagere. Som 

sædvanligt var der flest med til åbningsturneringen med 112 deltagere, og med et gennemsnit på 79 

deltagere, må det siges at være tilfredsstillende. Desuden lagde SGK bane til en af de danske 

turneringer i Golfhäftet Trophy. Det er en parturnering, hvor vinderholdet gik til finalen i Bro Hof 

ved Stokholm. Der deltog i alt 42 hold, hvilket arrangørerne var meget tilfredse med, og vinderne 

blev vore greenkeepere Susanne Olsen og Peter Sønderskov. Vi siger tillykke og kan tilføje, at vi 

igen skal lægge bane til turneringen i 2018.  

For første gang i mange år måtte vor Sct. Hans turnering aflyses. Det har i mange år været en 

tradition at afholde en lille hyggelig turnering, hvorefter den medbragte mad blev lagt på grillen. 

Efter et par hyggelige timer blev bålet tændt og Midsommervisen afsunget. Om den dalende 

tilslutning de senere år skyldes det dårlige vejr, eller det er andre Sct. Hans traditioner, der trækker, 

ved vi ikke. Mens der for år tilbage var mere end 50 deltagere, var der i år kun tilmeldt 6, og 

bestyrelsen har besluttet, at turneringen ikke længere vil blive afholdt. 

Den vigtigste turnering er dog klubmesterskaberne. Der deltog i alt 69 spillere i mesterskabet, men 

antallet i de enkelte kategorier var meget forskelligt. Mens Herrerækken kunne mønstre 21 deltagere, 

var der kun 3 deltagere i Damerækken. Dette til trods for, at klubben har et Damehold med i 

Danmarksturneringen. Vi vil meget gerne have flere med i denne række. Årets klubmestre blev: 

 Juniorer:  Simon Bøgh 

 Veteran Damer: Lisbet Kveiborg 

 Veteran Herrer: Leif Magersholt 

 Senior Damer: Lone Fjeldgaard 

Senior Herrer: Brian Ejsing 

 Damer:  Susanne Nielsen 

 Herrer:  Kim Kronborg 



Alle klubmestrer ønskes hjertelig tillykke med mesterskabet. 

For et par år siden lavede Jytte og Lau Bergen en lille parklub, hvor alle kan være med. Der afvikles 

en månedlig parturnering, og man skal blot have en makker. Det har været en stor succes, og i de 7 

turneringer i 2017 har der været omkring 40 deltagere. Turneringen spilles lørdag eftermiddag, og 

efter runden er der fælles spisning. Disse turneringer er med til at styrke det sociale liv i klubben. 

 

Turneringsgolf 

SGK har i 2017 haft 10 hold med i de landsdækkende turneringer, hvor der spilles Hulspil. 

I Danmarksturneringen under DGU har klubben i herrerækken haft et hold i 4. division og et hold i 

kvalifikationsrækken samt et hold i kvalifikationsrækken for damer. Målsætningen for disse hold 

blev til fulde indfriet, idet divisionsholdet sluttede på en flot 2. plads i puljen, kun slået af 

Frederikshavn, der var nedrykkere fra 3. division. Målet for holdene i kvalifikationsrækkerne var 

mindst 1 sejr, og målet blev nået, idet herreholdet vandt 2 matcher og spillede 1 uafgjort, og 

dameholdet vandt 2 matcher. Rigtig flotte resultater. 

I Regionsgolf Danmark deltog klubben med 7 hold. Klubben havde et hold i B-, C- og D-rækken, 

hvor det er spillerens hcp., der afgør, i hvilken række man kan spille. Resultaterne blev, at holdene i 

B- og C-rækken blev placeret som nr. 3 i puljen, begge med 3 vundne og 3 tabte matcher. Holdet i 

D-rækken vandt puljen i hård konkurrence med Hals, og kvalificerede sig dermed til slutspillet. I 

kvartfinalen måtte holdet dog se sig slået af Års, men et rigtig flot resultat. I Senior- (50+) og 

Veteranrækkerne (60+ og 70+) er det udelukkende alderen, der bestemmer, hvor man kan spille. I 

senior B blev vores hold placeret som nr. 3 i puljen. Der var dog kun 3 hold i puljen, idet Sæby 

havde trukket deres hold, men det betyder, at holdet undgår nedrykning til C-rækken. I Superveteran 

(70+) var der kun 1 række, A-rækken, og vores hold blev nr. 3 i puljen.  Fra 2018 bliver der 2 

rækker. De to bedst placerede i hver pulje bliver i A-rækken, men de to dårligste hold i puljen rykker 

ned i B-rækken. Det betyder altså, at vores hold i Superveteran spiller i B-rækken i 2018. I 

Veteranrækken (60+) havde vi to hold med, nemlig Veteran Elite (VE) og Veteran A (VA). Vores 

hold i VE var i en meget jævnbyrdig pulje, men vandt overraskende puljen ved i sidste match at slå 

Blokhus på udebane. I slutspillet måtte holdet se sig besejret af Nordvestjysk G.K. Holdet i VA 

klarede sig ikke så godt, og må spille i B-rækken næste år. 

Vi har tilmeldt samme antal hold til turneringerne næste år, men der mangler damespillere. Vi 

opfordrer derfor damespillere til at melde sig, da vi nødig vil blive nødt til at trække hold. Man kan 

tilmelde sig på Golfbox indtil udgangen af marts. 

Nye i klubben 

I lighed med sidste år tilbød vi nye golfspillere et prøvemedlemsskab for 500 kr. for hele året. Hvis 

man spillede sig ned i hcp. 54 og ønskede at få DGU-kortet, skulle man dog betale normalt 

kontingent for resten af året, da det ellers ville være et flexmedlemsskab. 

Vi synes, vi har fundet en fin begynderkoncept. De får træning 3 gange 1½-2 timer ved Morten samt 

2 gange regelundervisning med afsluttende online regelprøve. Torsdag aften spilles 9 huller på par-3 

banen med faddere. Når spillerne kan spille øvebanen i maksimalt 54 slag, kommer de med i 

Torsdagsmatchen. Her skal de lære, hvordan man begår sig på golfbanen, så det er en meget vigtig 

del af begynderundervisningen.  



Vi har målt på, hvad de nye medlemmer synes om vores introduktion til golfklubben, og vi får 

vurderingen 85 mod 82 sidste år. Der er dog stor forskel på, om man er prøvemedlem som 

nybegynder, eller om man har spillet i en anden klub tidligere. Prøvemedlemmerne giver os scoren 

86 mens nye medlemmer kun vurderer introduktionen til 73, så her må vi yde en bedre indsats. 

Når vi spørger, om de nye er blevet integreret, er der også stor forskel på svarene. Nye medlemmer 

vurderer integrationen til 76, mens prøvemedlemmerne giver vurderingen 90. De føler sig uden tvivl 

integreret via Torsdagsmatchen. Vi må alle prøve at få de nye medlemmer med i Damedag og 

Herredag, så de bliver integreret i klubben. Begynderudvalget og fadderne skal have stor tak for den 

fine indsats. 

Klubber i klubben 

SGK har 3 ”Klubber i klubben”, nemlig Mandagssvingerne, der spiller mandag formiddag med 

gunstart, samt Damedag og Herredag. De spiller henholdsvis tirsdag og onsdag eftermiddag. Det er 

vores håb, at nye spillere kommer med i disse klubber, så de hurtigt finder nogle at spille med. Det 

viser sig, at 67 % af medlemmerne har faste spillepartnere i klubben mod 72 % sidste år. 53 % er 

med i en klub i klubben mod 54 % sidste år. Det er en meget uheldig udvikling, da det betyder 

utrolig meget for fastholdelsen, at man har nogen at spille med. 

Banen 

195 medlemmerne har givet banen en samlet vurdering på 88 mod 86 sidste år. Medlemmerne 

vurderer banen til at være varieret og spændende samt flot og velholdt med en score på 96 og 95, en 

lille stigning i forhold til 2016. Vurderingen af teesteder og fairways vurderes også højere i år med 

en score på henholdsvis 85 og 88. Arbejdet med at rydde op i roughen har båret frugt og får nu en 

score på 89. Greens får den laveste vurdering, men dog en markant stigning i forhold til sidste år. På 

de øvrige parametre er der også stigning fra forrige år. Vi skylder alle greenkeeperne og de frivillige 

hjælpere en stor tak for indsatsen, der har givet større tilfredshed blandt medlemmerne. Den 10. 

december blev Vendsyssel og især området omkring Sindal ramt af et meget kraftigt snefald. Det var 

mere end vore høje fyrretræer på hul 4 kunne klare. På grund af sneens tryk knækkede selv meget 

tykke grene. Greenkeeperne og frivillige har udbedret skaderne bedst muligt, men det er et sørgeligt 

syn, der møder os på det eller meget flotte hul. 

Klubliv 

Sindal Golf Klub har altid haft ry for at have et godt klubliv, og det har den stadig med en samlet 

score på 91. Der måles på forskellige parametre, og det der tæller højst er atmosfæren og det gode 

sociale liv med scores på 95. Hvis man sammenligner med målinger på landsplan, ligger SGK som 

nr. 2 ud af 112 klubber, så vi har alle grund til at rose hinanden. 

Juniorer 

Der er kommet godt gang i juniorarbejdet, og der er i øjeblikket 16 juniorer, hvoraf de 7 er blevet 

medlemmer i 2017. Der er stadig 3, der ikke har fået banetilladelse, og 7 der mangler at komme ned i 

hcp. 54, men de er på vej. For første gang i flere år har klubben haft spillere med i forskellige 

juniorturneringer. Hjælperne gør en stor indsats med at spille med de unge mennesker, og vi skal 

huske, at juniorerne er fremtiden i klubben, hvor gennemsnitsalderen er meget høj. 

Gæster 



Ca. 340 gæster har besvaret det spørgeskema, de modtager efter at have besøgt os i 2017, og det 

giver en svarprocent på 27. Vi har det jo sikkert og forhåbentligt alle sådan, at der er mange gode 

baner, men vores egen er dog den bedste. Gæsterne giver banen en vurdering på 85 mod 84 sidste år. 

Der hvor vi scorer højst er dog modtagelsen i klubben, hvor scoren er 93. Der måles på indskrivning, 

åbningstiden, og om man føler sig velkommen, hvor scoren er 94. Topscorer er dog medarbejderne i 

sekretariatet, der får bedømmelse 96, så utrolig flot, Lars. Klubhuset får en vurdering på 89, og det er 

faciliteterne, der trækker ned. Gæster ønsker en restaurant eller bedre muligheder for at købe mad. Vi 

forsøgte med en aftale med et pizzeria, men det gik hurtig i vasken igen. Gæsterne synes der er rent 

og pænt og giver en score på 92, så stor tak til Ella og husudvalget. 

Ser vi på, hvor godt gæsterne kender klubben, kan vi se, at 32 % ikke har spillet banen før. Det er 

sikkert et udtryk for, at kåringen som Danmarks bedste golfklub af Golfhäftets brugere i 2015 og 

nr. 2 i 2016 har båret frugt. Derfor er det ekstra glædeligt, at klubben igen i 2017 er kåret som den 

bedste klub i Danmark. Hjertelig tillykke til alle i Sindal Golf Klub. 

Til slut skal lyde en stor tak til alle medarbejdere og alle medlemmer, der har givet en hånd med ved 

de mange opgaver, der er klaret i klubben i årets løb. Der bliver også brug for mange i 2018. 

Vi ses til generalforsamlingen den 26. februar i klubhuset. 


