
 

SINDAL GOLF KLUB 

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2018 

v/ Kristian Kveiborg, formand 

Igen i år har klubben desværre måttet tage afsked med medlemmer, der er afgået ved døden. 

12. juli døde Ole Kristoffersen efter længere tids sygdom, 81 år gammel. Gennem flere år mødtes 

Ole med gode venner til en runde golf hver torsdag formiddag med en kaffepause efter 9 huller. 

Selv om han var syg, kunne han være med i det hyggelige samvær næsten indtil sin død. Ole var 

medlem af Sindal Golf Klub næsten fra klubbens start og havde medlemsnummer 124. Fra tiden 

som halinspektør havde Ole godt kendskab til regnskab, og da han blev valgt ind i klubbens 

bestyrelse i 2002 fik han naturligt posten som kasserer, en post han havde i 6 år. Som kasserer var 

Ole i sit rette es, og der var fuldt styr på såvel anlægs- som likviditetsbudgetter i forbindelse med 

byggeri af klubhus og greenkeepergård. Ole var også dygtig med hammer og sav, og han lagde 

mange timer i byggeriet af bagrummene. 

Efter lang tids sygdom døde Margit Jensen den 5. december i en alder af 74 år. Margit havde et 

ukueligt livsmod, og hun spillede golf med Mandagssvingerne, hvor hun var med i ledelsen, lige 

indtil sin død. Efter salget af gården i Bindslev fik Margit og Carl Erik tid til at spille golf og meldte 

sig ind i klubben i 2007. Golf blev Margits store passion, og hun var med i damedag og deltog i 

klubturneringerne, ligesom hun også brugte mange timer som frivillig hjælper i klubben, og hun vil 

blive savnet af mange. Årets golfhøjdepunkt var dog klubrejserne til Spanien, hvor Margit og Carl 

Erik var med hver gang, lige ind til sygdommen satte en stopper for det. Det er vores håb, at Carl 

Erik vil finde trøst i sorgen og savnet af Margit ved samværet i klubben og deltagelse i Herredag og 

Mandagssvingerne samt i fremtidige klubture. 

Æret være Oles og Margits minde. 

 

2018 var på mange måder et mærkeligt år rent vejrmæssigt. Efter et meget vådt efterår 2017, lod 

foråret vente på sig, og åbningsturneringen måtte udskydes to uger. Så fik vi den varmeste og 

tørreste sommer i mands minde, og der er nok aldrig spillet flere runder golf i sommermånederne 

end i 2018.  

Lige efter nytår blev der lagt ny gulvbelægning i indgangspartiet, da det gamle var blevet så ru, at 

det var umuligt at holde rent. I løbet af foråret blev den nye boldvasker installeret, så den var klar til 

brug til sæsonstart. Da vi tog klubhuset i brug til sæsonstart i 2004 købte vi inventar og service fra 

et konkursbo, men intet holder jo evigt. Vi købte nyt service for et par år siden, og her i efteråret 

forærede Damedag nye termokander til klubben. Stolene var efterhånden meget slidte, og 

bestyrelsen besluttede at købe nye. Mandagssvingerne ydede et flot tilskud til købet, og vi kan nu 

her til generalforsamlingen tage de nye stole i brug. Tusind tak til Damedag og Mandagssvingerne 

for støtten. Det varme og tørre sommervejr egnede sig godt til maling af klubhuset, og en flok 



frivillige gik i gang, anført af et par professionelle malere. Jeg tror aldrig maleropgaven er blevet 

udført mere professionelt end denne gang. Tusind tak for indsatsen. Som sagt holder intet evigt, og 

taget over rygeområdet på terrassen var efterhånden blevet utæt.  Igen trådte frivillige til og lagde et 

nyt kondensfrit tag på, så nu kan man igen stå i tørvejr og grille eller få sig en smøg. 

Økonomi 

2018 har givet økonomiske udfordringer. Hverken kontingenter eller greenfeeindtægter har kunne 

leve op til budgettet. Det betyder, at der må arbejdes benhårdt på at skaffe nye medlemmer samt at 

holde på de gamle. Efter en langsom start kom der mange greenfeespillere i de gode varme 

sommermåneder. Desværre var den gode sommer meget hård ved banen, så det blev nødvendigt at 

lukke 1. – 9. hul hele efteråret, så greenkeeperne kunne gå i gang med eftersåning og reparation af 

de mest medtagne områder. Det betød, at der ikke kom gæster fra oktober måned og resten af året. 

Heldigvis kunne de manglende indtægter opvejes af besparelser på omkostningssiden. En 

sæsonansat uddannet greenkeeper, der fik nyt job, blev erstattet af en elev pr. 1. april, hvilket 

bevirkede en stor besparelse på lønkontoen. Greenkeeperne er desuden meget dygtige til at 

vedligeholde maskinparken, så nogle investeringer er blevet udskudt, og det betyder, at 

afskrivninger på maskinerne ikke er så store som tidligere. De udskudte investeringer har desuden 

givet klubben en rigtig god likviditet, som har bevirket, at der er sparet på renteomkostningerne. Det 

er derfor lykkedes at komme ud med et meget flot resultat. Bestyrelsen er dog ikke i tvivl om, at det 

vil kræve mange penge og en stor arbejdsindsats at få banen tilbage i den gode stand, vi er vant til.  

Golfspilleren i centrum 

Igen i 2018 har klubben benyttet sig af analyseværktøjet Golfspilleren i centrum. Alle medlemmer 

er blevet bedt om at besvare et ret omfattende spørgeskema. 40 % af de adspurgte har svaret, og 

selv om besvarelsen er anonymt, har bestyrelsen en opfattelse af, at det hovedsageligt er de 

medlemmer, man ofte er i kontakt med i det daglige, der har svaret. Bestyrelsen har besluttet at 

opsige abonnementet fra 2019. DGU stiller dog den del af systemet, der vedrører nye medlemmer, 

gratis til rådighed for klubberne, og det tilbud tager vi naturligvis imod. 

Træning 

I lighed med året før, havde klubben Morten Kiil som træner 3 eftermiddage om ugen. Ud over 

træning af nybegyndere, juniorer og turneringshold, blev der også plads til fællestræning hver 

eftermiddag. Det var en svær kabale at få til at gå op, så de arbejdsramte også havde mulighed for at 

deltage. Det lykkedes dog at lægge en sen træning ind efter sommerferien, så de fleste fik mulighed 

for gratis træning. Flere medlemmer efterspurgte individuelle lektioner mod betaling til klubben, og 

det lykkedes at få nogle tider lagt ind i skemaet. Ud fra evalueringer kan vi se, at alle har været 

ovenud tilfredse med den træning, Morten har ydet. 

Golfshop 

Shoppen har også i 2018 været et stort aktiv for klubben. Udvalget bliver større og større og 

servicen er helt i top. Efterhånden er der mange, der lige kikker ind i åbningstiden, så shoppen er 

blevet et naturligt mødested for en hurtig snak og forhåbentlig også en handel. Poul Erik skal have 

stor tak for den service han sammen med Lene og Helle yder klubbens medlemmer og gæster. Husk 

at støtte shoppen. 

 



Klubturneringer 

Der blev i 2018 afholdt 7 almindelige klubturneringer med gennemsnitlig 75 deltagere, hvilket må 

siges at være fint. Der var ikke så mange deltagere til åbningsturneringen som tidligere, hvilket 

sikkert skyldes at datoen blev rykket 14 dage. Ud over klubturneringerne blev der også plads til 

Pink Cup turneringen med 75 deltagere, hvilket gav et flot bidrag til den gode sag. Endvidere 

afholdt Golfhäftet en Trophy-turnering i Sindal, og vi fik megen ros for afviklingen, og vi får igen 

en turnering i 2019.  

Som sædvanlig blev der afhold klubmesterskaber over to dage, og for første gang så vi flot 

deltagelse i dameseniorrækken. Tak for det. Vinderne i de enkelte rækker blev: 

Junior: Simon Bøgh 

Damer: Carina Lykke Eriksson 

Herrer: Kim Kronborg 

Dame senior: Ulla Kirk 

Herre senior: Jørgen Hove 

Dame veteran: Lisbet Kveiborg 

Herre veteran: Leif Magersholt 

Tillykke med mesterskabet. 

Der skal lyde en stor tak til turneringsudvalget for den fine afvikling af alle turneringer i løbet af 

sæsonen. 

Turneringsgolf 

SGK havde 2 herrehold og 1 damehold med i Danmarksturneringen under DGU. Herreholdet i 

kvalifikationsrækken klarede sig flot med en 2. plads i puljen, mens dameholdet, ligeledes i 

kvalifikationsrækken, havde det noget sværere. Herreholdet i 4. division havde en meget fin 

turnering, men desværre glippede oprykning til 3. division i den sidste puljekamp. I Regionsgolf 

Danmark havde klubben et hold med i hver af rækkerne B, C og D, og alle holdene opnåede en fin 

2. plads i puljekampene. Senior-B holdet fik ørerne i maskinen og tabte alle deres kampe i den 

indledende pulje. Veteranholdet i B- rækken klarede sig lidt bedre, men måtte alligevel se sig 

henvist til sidstepladsen i puljen. Klubbens hold i Superveteran opnåede en tredjeplads i puljen, 

mens Veteran Elite holdet vandt puljen, og dermed kvalificerede sig til Veteran 3. division under 

DGU. Der sker en ændring i forholdet mellem DGU og Regionsgolf Danmark fra 2019, hvor der 

ikke længere er automatisk oprykning til divisionerne. Det betyder, at der ikke længere en nogen 

forbindelse mellem Danmarksturneringen og Regionsgolf, og klubben kunne selv vælge, om holdet 

skulle rykke op i 3. division, eller fortsætte i Regionsgolf Danmark. Efter ønske fra holdet, valgte 

SGK at fortsætte i Regionsgolf, hvor den bedste række nu hedder A, og dermed har klubben ikke et 

divisionshold i veteranrækken under DGU fra 2019. Tak til holdkaptajnerne for indsatsen for 

holdene. 

Der var store problemer med at stille hold i senior- og veteranrækkerne, da vi manglede 

damespillere. For at være sikker på at kunne stille hold i 2019, blev medlemmerne bedt om at 

tilmelde sig på golfboks senest 31. december. På grundlag af disse tilmeldinger, har klubben 



tilmeldt følgende hold til Regionsgolf Danmark i 2019: 1 hold B og 2 hold C samt 1 hold 

Superveteran B og 1 hold Veteran A. 

Nye i klubben 

I løbet af 2018 kom der 56 nye medlemmer i Sindal Golf Klub, heraf mere end 50 

prøvemedlemmer. Det har stillet store krav til træner og begynderudvalg. Heldigvis fik Morten 

hjælp fra nogle af vore dygtige spillere hver tirsdag. Dermed kunne der laves løbende optag, hvor 

de nye spillere ikke skulle vente på, at der blev et nyt begynderhold. Det har fungeret rigtig godt, og 

alle medlemmer med hcp. 54 eller højere har kunnet få træning hver tirsdag hele sæsonen. Hver 

torsdag var der spil på par-3 banen, hvor de frivillige faddere hjalp de nye tilrette. Når 

golfkørekortet var bestået, fortsatte spillerne på Torsdagsmatchen, hvor fadderne lærte dem, 

hvorledes man begår sig på den store bane, og hvor de kunne spille sig ned i handicap. Dette 

koncept har fungeret rigtig godt, og prøvemedlemmerne har givet udtryk for, at de har været glade 

for hele begynderundervisningen, så det er planen at fortsætte på samme måde i 2019. Bestyrelsen 

har endnu ikke besluttet, hvilket form for prøvemedlemskab, der tilbydes for 2019.  

Klubber i klubben 

Klubben fortsætter med Mandagssvingerne, Damedag og Herredag, der alle spiller en gang om 

ugen samt Parturneringen, der spiller lørdag eftermiddag med efterfølgende spisning en gang om 

måneden. Desværre er der en del, der ikke kan deltage i de faste klubber på grund af arbejde. 

Heldigvis har nogle af disse medlemmer fundet sammen og spiller med hinanden, som regel en 

gang om ugen. Det er et meget godt initiativ, da det er vigtigt for at fastholde medlemmerne, at de 

har nogen at spille med. Bestyrelsen opfordrer dog til, at medlemmerne deltager i aktiviteterne i 

klubben, eksempelvis klubturneringer og Parturneringer, så der etableres et større netværk i 

klubben. 

Banen 

Sindal Golf Klubs bane har altid været kendt for at ligge i en flot natur og at være meget velholdt. 

Desværre var sommerens tørke meget hård ved fairways, og bestyrelsen har besluttet, at banen 

hurtigst muligt skal tilbage i den sædvanlige gode stand. Det betyder, at der kan være perioder med 

restriktioner med hensyn til spil i begyndelsen af sæson 2019. I nogle år har der været nogle angreb 

af gåsebiller på banen, og der har været mulighed for at bekæmpe disse angreb med pesticider. Fra 

2019 er det ikke længere lovligt, så der må findes andre metoder. SGK er med i forsøg med 

alternative metoder til bekæmpelse af gåsebiller, men hvor effektive disse metoder viser sig at være, 

ved vi ikke, men vi håber det bedste. 

Klubliv 

Ifølge Golfspilleren i Centrum vurderer både medlemmer og gæster atmosfæren og klublivet højt i 

SGK. Terrassen og grillene blev flittigt benyttet i de gode sommermåneder, og det var en fornøjelse 

at se, hvorledes klublivet udfoldede sig. Det er bestyrelsens håb, at så mange som muligt vil tage del 

i det sociale samvær i klubben og være med til at værne om det gode ry, klubben har.  

 

 

 



Juniorer og ungseniorer 

Der er kommet godt gang i juniorarbejdet i SGK, og der er ydet en stor indsats af juniorudvalget. 

De 4 golfklubber i Hjørring kommune er blevet enige om et samarbejde om junior- og 

ungdomsarbejdet. Samarbejdet er blevet omtalt i diverse medier, hvor man bl.a. kunne læse:  

Formålet med samarbejdet er at tilbyde de unge golfspillere nogle gode oplevelser, som omfatter både 

fællestræning som gennemføres af de respektive klubbers trænere, turneringer for spillere på alle niveauer 

samt nogle fælles arrangementer der også understøtter det sociale aspekt, som alle 4 klubber vægter meget 

højt. 

Samarbejdet omfatter også erfaringsudveksling og arrangementer, med henblik på at rekruttere flere unge 

golfspillere til de 4 klubber. Golfsporten har generelt mistet ungdomsmedlemmer de sidste år, og det vil de 

4 golfklubber nu gøre noget ved. De 4 klubber har i bestræbelserne på dette involveret Dansk Golf Union 

(DGU), som samtidig vil bruge disse 4 klubber til at opbygge erfaringer med en ny tilgang på juniorområdet 

og en ny turneringstruktur som skal implementeres i 2020, men skal afprøves i udvalgte klubber i 2019, 

herunder de 4 golfklubber i Hjørring Kommune.  

Udviklingskonsulent Christian Møller, DGU udtaler: ”Hos DGU synes vi det er et spændende tiltag som de 4 

golfklubber i Hjørring Kommune har sat i værk, og vi glæder os til at bidrage med hjælp og sparring, og 

samtidig opsamle viden fra initiativet, som kan bruges i andre golfklubber i Danmark”. 

Det er bestyrelsens håb, at SGK kan være med til at øge interessen for golfsporten blandt børn og 

unge, og juniorafdelingen ønskes held og lykke med projektet. 

Gæster 

Igen i 2018 fik SGK en flot placering i kåringen af Danmarks bedste golfklub af Golfhäftets 

brugere, idet klubben fik en flot 2. plads, kun slået af Hjarbæk Fjord Golfklub med 0,015 point. Det 

kan alle i klubben være stolte af, så tillykke til alle. 

Lidt om fremtiden 

Den 1. januar blev de nye golfregler taget i brug, og der afholdes regelundervisning i klubben 

mandag, onsdag og lørdag i uge 9 og 10. Undervisningen varer ca. 2 timer fra kl. 19 mandag og 

onsdag og kl. 9.30 om lørdagen. De nye Lokale Regler er lagt på hjemmesiden og slået op på 

opslagstavlen i forgangen.  

Fra 1. januar 2020 kommer der nye handicapregler, der gælder for hele verden. Handicappet for den 

enkelte spiller beregnes som gennemsnittet af de 8 bedste scores af de sidste 20. Derfor er det 

meget vigtigt, at alle spiller så mange tællende runder som muligt, så de sidste 20 er fra 2019. Ellers 

viser spillerens handicap ikke den reelle spillestyrke. Med tællende runder fra klubturneringer, 

Mandagssvingerne, Damedag, Herredag og Torsdagsmatchen og op til 3 eds-runder om ugen, vil 

det også være muligt for de fleste. 

Tak 

Til slut skal der lyde en stor tak til alle ansatte for et flot stykke arbejde for klubben i 2018. 

Ligeledes skal der lyde en stor tak til alle, der har ydet indsats for klubben i årets løb. Uden alle I 

frivillige er det ikke muligt at drive en lille klub som SGK. Tusind tak til alle. 


