
 
SINDAL GOLF KLUB 
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2022 
v/ Niels Peter Konnerup, formand 
 
Mindeord 
2022 blev også et år, hvor nogle af klubbens medlemmer afgik ved døden. 
 
Den 8. marts døde Edmond Simonsen, 76 år gammel. Edmond var landmand, og da han begyndte 
at spille golf i år 2000, kunne klubben trække på hans store viden om og interesse for naturen. Han 
gik meget op i naturpleje og gav gerne råd og vedledning ved valg af beplantning på banen. 
Ligeledes kunne han rådgive om, hvorledes lys og luft gav de bedste vækstbetingelser for 
planterne og græsset. Vores medfølelse går til hans familie, og det er vort håb, at Hanne kan finde 
trøst og opmuntring i samværet i klubben. 
Få dage før sin 73-års fødselsdag døde Poul Thaysen den 19. marts. Poul begyndte at spille golf i 
SGK for mere end 25 år siden, og han var kendt af rigtig mange i klubben. Han var en aktiv 
golfspiller og deltog i Herredag, i klubturneringer og på klubbens turneringshold i Regionsgolf, 
tidligere Faxe Cup, hvor han i en årrække var holdkaptajn, og i mange år var han medlem af ”klub 
18”. I løbet af sommeren ville Poul gerne køre med, hvis en spiller på holdet havde en golfbil, og 
han spillede sin sidste tællende runde på banen den 10. august. Det var måske fortiden som 
tømrer og arbejdet med asbestholdige tagplader, der indhentede ham. Poul gav gerne en hånd 
med som frivillig i klubben, og i forbindelse med åbningen af de sidste 9 huller i 2002 donerede 
Poul starterhuset, som stadig bruges. Poul forærede sin svigersøn og barnebarn et 
prøvemedlemsskab, og de begyndte at spille golf i foråret, og Poul ville have været stolt, da hans 
barnebarn blev klubmester i juniorrækken. Vores tanker og medfølelse går til familien. 
Henning Ejsing døde den 30. maj i en alder af 76 år. Henning begyndte at spille golf 1997, og 
allerede i 2002 blev han valgt ind i klubbens bestyrelse og bestred posten som næstformand i 8 år. 
I de kommende år skete der meget i klubben, og Henning var primus motor og tovholder ved 
byggeriet af såvel klubhuset i 2003-4 og greenkeeper gården i 2007. Her var hans ekspertise og 
store netværk inden for byggeri et stort aktiv for klubben. Henning var en meget aktiv golfspiller 
gennem alle årene, men desværre blev hans helbred dårligere og dårlige de senere år. Han var dog 
ukuelig og spillede med i Herredag og i klubturneringer indtil for få år siden. Vores tanker og 
medfølelse går til Marie og hele familien. 
Efter kort tids sygdom, døde Alex Severinsen den 13. juni, 71 år gammel. Alex begyndte at spille 
golf i klubben i 2008, og golf blev han store interesse. Han spillede mange gange om ugen med 
mange forskellige grupper, og han spillede på klubbens turneringshold i Regionsgolf. En af årets 
højdepunkter var den årlige golftur til Sverige sammen med gode venner i klubben. Selv om Alex 
brugte mange timer på golfbanen, fandt han altid tid til at give en hjælpende hånd med mange 
opgaver som frivillig. Alex er savnet af de mange venner i klubben, og tankerne går til de 
efterladte. 
Den 14. juni døde Kurt Vinther Sørensen efter kort tids sygdom. Kurt blev 66 år og begyndte at 
spille golf i 1997. Kurt spillede mest med Helle og nogle få venner i klubben, så han var nok ikke så 
kendt af øvrige medlemmer. Det er dejligt at Helle fortsat spiller efter at have mistet sin faste 
makker, og forhåbentlig kan finde trøst i samværet i klubben. 
Bent Skrejborg døde den 5. september, 85 år gammel. Bent begyndte at spille golf i 2004 og fik 
hurtigt en stor berøringsflade i klubben. Han var meget aktiv som frivillig hjælper ved byggeri af 
bagrummene og klubhuset, og han var altmuligmand i husudvalget i mange år. Selv om Bent ikke 



kunne spille så meget de sidste par år, fortsatte Gurli med at spille i Mandagssvingerne og 
Damedag, og har fundet opmuntring i samværet i klubben. 
I en alder af 84 år døde Willy Nielsen den 3. oktober efter længere tids svaghed. Sammen med 
Grethe holdt Willy i en længere årrække områderne omkring klubhuset og bagrummene, så der 
altid så velholdt ud. De sidste par år var helbredet dog så dårligt, at kræfterne ikke slog til med 
frivilligt arbejde i klubben. Vores medfølelse går til Grethe og hele familien, og vi håber, Grethe må 
finde trøst i samværet i klubben. 
Den 20. oktober døde Ove Bering, 81 år gammel. Ove og Hanne flyttede til klubben i 2016. De kom 
oprindeligt fra Sebber Kloster Golfklub, men flyttede til Sæby og begyndte at spille der, men 
flyttede til Sindal Golf Klub, hvor de havde bekendte. De fandt hurtig sammen med en lille flok, 
som de spillede med, men var også med i Herredag og Damedag, og Hanne spillede bridge i 
klubben om vinteren. Vore tanker går til Hanne og familien. 
Hans Holmen døde den 24. oktober i en alder af 83 år. Han begyndte at spille golf i 1999 og blev 
hurtigt en del af en stor flok frivillige i klubben. Hans var tømrer og ydede en stor indsats ved 
byggeriet af klubhus og greenkeepergård. Det var aldrig kedeligt at arbejde sammen med Hans, og 
noget af det første de andre hjælpere, ”der kom i arbejdsprøvning hos Hans” skulle lære var at 
åbne en øl med en tommestok. Når klokken nærmede sig 11 syntes Hans ofte man blev lidt tør i 
halsen af alt det støv der var, og så havde alle fortjent en øl. Også som ”pølsemester” i Herredag 
var Hans meget vellidt og var god til at få latteren frem. Vore tanker og medfølelse går til familien. 
 
Æret være de dødes minde. 
 
Igen kan vi se tilbage på et år, hvor mange ting er lykkedes i Sindal Golf Klub. Under Corona 
pandemien, hvor mange aktiviteter var lukket på grund af restriktioner, strømmede mange 
tidligere og nye medlemmer til golfklubberne, og medlemstallet i DGU blev det højeste 
nogensinde. I 2022, hvor de fleste restriktioner blev fjernet, begyndte medlemstallet at falde, og 
der er næppe tvivl om, at der igen skal kæmpes for at holde medlemstallet i klubberne. Det gælder 
også i høj grad for os, så det er vigtigt, at vi alle prøver at få familie, venner og bekendte til at 
prøve at spille golf. Tag dem gerne med en tur på træningsområdet og på par-3 banen. Det kan jo 
være, de synes det er sjovt.  
 
Økonomi 
Inflation og voldsomt stigende energipriser har kunnet mærkes inden for golfsporten. Der bruges 
meget brændstof til maskinerne for at holde banerne i perfekt stand. DGU skrev i et nyhedsbrev, 
at de mente, at golfklubberne skulle hæve kontingentet med mindst 500 kr. for at dække de 
stigende omkostninger. Det mener vi ikke er den rigtige vej. Prisstigningerne rammer også 
privatøkonomien, så stigning i kontingenter til fritidsaktiviteter er sikkert noget af det, der først 
bliver valgt fra. Ved hjælp af den store frivillige indsats medlemmerne yder i klubben, er det 
lykkedes SGK at komme ud af 2022 med et meget flot økonomisk resultat. 
 
Byggeri 
Bestyrelsen er stadig i tænkeboksen med hensyn til byggeri/renovering af bygningerne. Selv om 
materialepriserne er faldet lidt, er renteniveauet til gengæld steget meget. Det er især det gamle 
klubhus med omklædning og shop, der er i meget dårlig stand. Taget blev tættet i løbet af 
sommeren, og alle troede at problemerne med utætheder var løst. Det var de også, indtil der kom 
kraftigt snefald med efterfølgende tøbrud. Smeltevandet kunne trænge ind og forårsagede store 
problemer i shoppen. Der blev igen lappet, men løsningen kan måske være et nyt tag med 
hældning, men det er et spørgsmål, om det er fornuftigt at ofre et større beløb på bygningen. 
 



Banen 
Banen er klubbens største aktiv, og den har taget sig ud fra sin bedste side i 2022. Banen er meget 
velholdt og bliver rost af alle. Det kan også ses af antal greenfee spillere og de kommentarer, de 
skriver om banen. Efter investering i vanding på fairways i 2020-21 er der også investeret et stort 
beløb i 2022. Den store sø ved hul 10 er blevet oprenset. Det er første gang efter etablering i 1965, 
så det var tiltrængt. Den sidste del af grøften mellem hul 10 og 11 er blevet rørlagt. Den første del 
af grøften blev rørlagt tilbage i 2006. Banen blev genratet i efteråret, og vi forventede, at den ville 
blive ratet lettere på grund af ændringen på hul 10 og de forbedringer med oprydning og fældning 
af træer siden 2014, hvor den sidste rating fandt sted. Det viste sig dog, at banen blev ratet 
sværere, så der er sikkert nogle, der får et ekstra handicapslag i 2023. Efter forslag fra nogle 
medlemmer har bestyrelsen besluttet at ændre betegnelsen på teestederne fra gul og rød til en 
længdeangivelse på 55 og 47. Det svarer til længderne 5533 m og 4669 m. Samtidig er der indført 
et teested på 50. Det betyder, at nogle huller spilles fra 55 og nogle fra 47. Det vil sikkert være en 
fordel for herrespillere, der ikke slår så langt, og måske for langt slående damer. 
 
Træning/begynderundervisning 
Adam Stevenson var som de seneste år træner i klubben. Som tidligere var der mulighed for gratis 
træning for alle klubbens medlemmer. Som noget nyt forsøgte begynderudvalget tidligt i foråret 
sammen med Adam at afholde et kursus over en forlænget weekend. Det gav nogle nye 
medlemmer, og det vil blive gentaget i 2023. Klubben har et godt tilbud til nybegyndere. Et 3-
måneders prøvemedlemskab med ugentlig træning og spil på par-3 banen med hjælpere en gang 
om ugen. Når spillerne har bestået ”golfkørekortet” med spil og regelundervisning deltager de i 
Torsdagsmatchen på 18-huls banen, ligeledes med hjælpere. Det giver kendskab til andre spillere 
og et rigtig godt sammenhold, og der er mulighed for at opnå et spillehandicap. Efter fuldgyldigt 
medlemskab er der samme rettigheder som for andre medlemmer. 
 
Shoppen 
Selv om forholdene i shoppen ikke er de bedste og har givet problemer det sidste års tid, har den 
stadig et stort udvalg til glæde for medlemmer og gæster. Tusind tak til Poul Erik og hele teamet i 
butikken. 
 
Klubturneringer 
I 2022 har der været afholdt 7 normale klubturneringer med gennemsnitlig 74 deltagere, lidt færre 
end vi havde håbet. Efter et års pause blev Golfhäftet Trophy genoptaget, dog under et nyt navn, 
Under Par Challenge. Her var der 56 deltagere, og turneringen gentages i 2023. Den 26. juni blev 
den årlige medhjælperturnering afholdt med 49 deltagere. Klubbens sponsorer blev takket for 
deres støtte med en sponsorturnering den 11. september, og her deltog der 64 spillere. 
Klubmesterskaberne for damer blev afviklet på en lidt anderledes måde end tidligere. Da der 
kræves mindst 3 deltagere i en række, har det været svært at finde en vinder i Damerækken. 
Derfor blev det besluttet i turneringsudvalget, at alle damer skulle spille i en række. Så kunne der 
findes en vinder i Damerækken, hvor alle spillere deltog. Samtidig kunne der findes en vinder i 
Senior- og i Veteranrækken som den bedst placerede i disse aldersgrupper. Dette var dog ikke 
blevet kommunikeret tydeligt ud, og det afholdt sikkert nogle i at deltage. Kommunikation er en 
vanskelig størrelse. Klubmestrene blev: 
Damer: Susanne Nielsen 
Seniordamer: Lene Gudiksen 
Veterandamer: Lisbet Kveiborg 
Herrer: Kim Kronborg 
Seniorherrer: John Christensen 



Veteranherrer: Jørgen Hove 
Juniorer: Johan Thaysen  
Stort tillykke til klubmestrene. 
 
Turneringsgolf 
I 2022 havde klubben 3 herrehold med i Danmarksturneringen. Et hold i 4. division samt to 
kvalifikationshold. Heldigvis er der stor tilslutning til Elitetruppen og stort fremmøde til træningen, 
ligesom der afholdes mange ranglisteturneringer. Truppen er god til at få de unge spillere med, så 
de kan vænne sig til at spille hulspil mod andre klubber. Det ene hold i kvalifikationsrækken blev 
puljevinder og skulle spille om oprykning til 5. division. Oprykningen lykkedes dog ikke, men rigtig 
godt klaret af holdet. Divisionsholdet havde en svær sæson, og længe så det ud til, at holdet måtte 
rykke ned, men i sidste turneringskamp, på sidste hul med sidste put, lykkedes det netop at klare 
skærene, så SGK har stadig et hold i 4. division. I 2023 har Sindal Golf Klub og Hirtshals golfklub 
tilmeldt et fusionshold i damernes kvalifikationsrække. Begge klubber har svært ved at stille et 
damehold, men ved fælles hjælp kan der stilles et hold i Danmarksturneringen. I Regionsgolf 
Danmark havde vi 4 hold med. Både Superveteran A og Veteran A måtte dog rykke ned i B-rækken 
i 2023. Der var tilmeldt et hold i A-rækken og et hold i C-rækken, og begge hold sluttede på sidste 
pladsen i deres puljer. Det var forventet i A-rækken, da spillerne egentlig hørte hjemme i B-
rækken, men for at så mange af vore spillere som muligt kunne deltage, blev de tilmeldt i A-
rækken. I 2023 er der igen tilmeldt 4 hold, men denne gang i B- og C-rækken samt de før nævnte 
veteranhold. 
 
Klubber i klubben 
Det er af stor vigtighed, at der er forskellige ”klubber i klubben”. Det er her nye medlemmer har 
mulighed for at lære andre medlemmer at kende. Hvis man kun spiller med en enkelt eller to gode 
venner, og en så falder fra, kan det være fristende at stoppe med at spille golf. Har man stoppet på 
arbejdsmarkedet, er Mandagssvingerne en oplagt mulighed, ligesom Torsdagsmatchen er vigtig 
for nybegyndere. Dame- og Herredag har lidt svær ved at fastholde spillerne, så det er måske værd 
at overveje, om der skal ske en ændring i spilletidspunkterne.  
 
Tak 
Bestyrelsen vil hermed takke alle ansatte og alle frivillige hjælpere for en meget stor indsats for 
klubben i 2022. Uden dygtige medarbejdere og frivillige samt gavmilde sponsorer vil klubben ikke 
have så god økonomi, som det er tilfældet. Tak til alle for indsatsen. 
 
 
 
 
 


