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Beretninger om klubbens virksomhed i 2020 (Bilag 1) 
 
BESTYRELSENS BERETNING 2020 
 
Esbjerg Golfklub har en vision om til stadighed at være blandt de førende foreningsdrevne klubber i 
Danmark. Klubmiljøet skal understøtte udvikling og nytænkning, der gavner og glæder både 
medlemmer og gæster. 
 
For at holde den kurs har vi fokus på blandt andet flg.: 

- Vores medlemmer skal kunne træne, hygge og spille på mange niveauer – både internt og 
eksternt 

- Foreningens økonomi skal være robust og til stadighed i balance så vi kan udnytte 
mulighederne for en vis forretningsmæssig drift. 

- Vores baner og anlæg har altid højeste kvalitet. 
- Esbjerg Golfklub er for alle aldre, hvor særligt børn og unge får stor opmærksomhed – både 

sportsligt og socialt. 
- Vores gæster skal have en god oplevelse i Esbjerg Golfklub. 

 
Denne vision er fundamentet for bestyrelsens arbejde og afspejles i de beslutninger vi træffer. 
 
Corona: 
2020 blev for Esbjerg Golfklub ligesom for alle andre et meget anderledes år på grund af Corona 
pandemien. Hel eller delvis nedlukning samt mange og skiftende restriktioner blev vores nye 
hverdag. 
 
Affødt af Coronaens indtog har bestyrelsen og ledelsen haft en stor opgave i at sikre en til stadighed 
rettidig og fyldestgørende kommunikation omkring skiftende retningslinjer for brug af vores klub 
og anlæg.  
 
Da golfsporten som en af de ganske få sportsgrene har haft mulighed for at holde åbent for sine 
medlemmer, har vi - på trods af nedlukninger i samfundet og alle de mange restriktioner - haft et 
meget travlt år i klubben. Vi er økonomisk kommet igennem året med et efter omstændighederne 
fornuftigt resultat og har undgået at skulle gennemføre nedskæringer. 
 
Golfaktiviteter: 
Året har budt på helt ekstraordinær meget aktivitet. Vi oplever at egne medlemmer i forhold til 
tidligere har øget deres brug af klubbens træningsfaciliteter og af banen. Tillige har vi haft en større 
tilgang af nye medlemmer. Begge dele kan formentlig i vidt omfang tilskrives Corona, men vi tror 
på, at vi kan fastholde den flotte medlemstilgang. 
 
Hos Golf Akademi Esbjerg har vores dygtige trænere Ben og Nicolai gennem hele vinteren udbudt 
særlige træningshold med ganske få medlemmer på hvert hold. Disse tilbud har vores medlemmer 
taget utrolig godt imod og vi har løbende måttet udvide med mange flere kurser og tendensen 
fortsætter ind i 2021. Det har blandt andet været muligt at øge træningstilbuddene og placere dem 
på attraktive tidspunkter for vores medlemmer, efter at vi har fået lys på træningsbanen.  
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Vi vil fortsætte med at udvikle vores træningstilbud og vi glæder os over den store tilslutning fra 
vores medlemmer. Mere info om de nuværende træningstilbud kan findes på klubbens hjemmeside - 
klik HER  
 
Tak til vores dygtige trænere!  
 
Større golfbegivenheder i 2020: 
I den vedhæftede beretning om sporten har Ben redegjort for alle klubbens større golfbegivenheder. 
Her har vi fremhævet nogle få: 
 
Maj 2020 -  Pinseturneringen var en kæmpe succes efter den første Corona-nedlukning. Der deltog 

141 medlemmer. 
Aug. 2020 -  Vores deltagere i DM for Seniorer klarede sig rigtig flot. Klaus Skeem vandt DM for 

Senior og Lars Jørgensen vandt bronze. Vi fejrede dem begge ved en fin modtagelse i 
klubhuset. 

Aug. 2020 -  Ecco Tour blev også en stor succes. Niklas Nørgaard Møller vandt med en samlet 
score på – 8 (205 slag). Han henviste dermed Nicolai Tinning og Joakim Wikström til 
andenpladsen. Vores lokale amatør Jonas Lykke Sørensen sluttede på en imponerende 
5. plads. 

Sep. 2020 - 1. Division Veteraner spillede sig til en sølvmedalje efter en tæt finale afgjort på sidste 
hul. Super flot  

Jan. 2021 -  SEPE (Sport & Event Park Esbjerg) har tildelt Ole Wiberg Jørgensen og Ben Tinning 
en æresflise foran Blue Water Arena også kaldet Walk of Fame. Vi er stolte af, at vi 
blandt vores medlemmer og ansatte har idrætsudøvere, der i særlig grad har bidraget 
til Esbjergs idrætshistorie. 

 
Hvis vi kigger frem i 2021, har vi blandt andet to store begivenheder, som vi forventer os meget af. 
Vi glæder os rigtig meget til i uge 31 at fejre vores jubilæum sammen med alle vores medlemmer. 
Derudover skal vi være værter ved Challenge Tourén i uge 32 – en stor golfbegivenhed som vil 
skabe stor opmærksomhed for vores flotte anlæg. 
 
Golfanlægget: 
I 2020 fik Esbjerg Golfklub endnu en pris og det er vi meget meget stolte af. Golf Digest kårede 
Esbjerg Golfklub som den bedste foreningsdrevne golfbane i Danmark. 
 
Den seneste kåring fra Golf Digest vidner endnu engang om hvilket unikt golfanlæg vi har. 
Marbækbanen er en i både national og international henseende meget anerkendt bane og udover at 
dette tiltrækker greenfee gæster samt nogle af de dygtigste turneringsspillere fra nær og fjern, så 
benytter landsholdet også flere gange årligt vores faciliteter til træningssamlinger.  
 
Vi har et rigtig godt greenkeeper-team, som indenfor de givne økonomiske rammer hele tiden 
stræber efter at bevare og forbedre anlæggets niveau og det gør de godt. Tak til Morten og hans 
team for et godt stykke arbejde! 
 
Men vi må også erkende at vores baner ikke i 2020 nåede helt op på det niveau, hvor vi godt vil 
være – og det er der flere grunde til: 

- Corona pandemien har i sig selv medført, at vores medlemmer i langt højere grad end 
tidligere har spillet og trænet på anlægget. Sandsynligvis fordi golfbanerne har været et af 

https://www.esbjerggolfklub.dk/da/golf-akademi-esbjerg/undervisning/
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ganske få idrætstilbud, der har været åbent under pandemien og dertil kommer at mange har 
været hjemsendt og således har haft mere tid og mulighed for at spille golf.  

- Derudover er der en generel tendens i samfundet til at udendørs idræt vinder mere og mere 
frem. Begge dele er naturligvis rigtig glædelige, men det slider selvsagt mere på banerne og 
på vores træningsfaciliteter.  

- Samtidig har greenkeepernes arbejde været vanskeliggjort, når banerne fra tidlig morgen til 
mørket falder på, er booket. Vilkårene for vedligehold af banerne har blandt andet derfor 
været anderledes i 2020. 

- Vi må også erkende, at den omstændighed at golfbaner, af hensyn til miljøet, underlægges 
flere og flere restriktioner for anvendelse af sprøjtemidler og gødning gør arbejdet med 
bekæmpelse af eksempelvis ukrudt mere tidskrævende og dyrere. En tendens som vil 
udfordre os endnu mere de kommende år. 

 
Vores golfbaner er klubbens fornemmeste aktiv. Derfor ligger det også bestyrelsen meget på sinde, 
at Esbjerg Golfklub fastholder sin status som en af Danmarks absolut bedste baner ikke kun nu men 
også om 5 og 10 år.  
 
Der har i en del år ikke været afsat midler til udvikling og fremtidssikring af vores baner. Det mener 
vi er essentielt og vi har derfor igangsat et arbejde med henblik på at lave en langsigtet plan.  
 
For nogle år siden fik Esbjerg Golfklub en af de dygtigste og mest velanskrevne banearkitekter, 
Philip Spogárd, til at lave en rapport med en udviklingsplan for Marbæk banen. Med udgangspunkt 
heri vil bestyrelsen igangsætte en flerårig plan for hvorledes Marbæk-banen skal udvikles. 
Endvidere skal der laves en plan for Myrtue-banen. Arbejdet vil ske i tæt samarbejde med fagligt 
kompetente rådgivere. 
 
I 2021 kommer vi også til at afprøve nye teesteder, så det bliver muligt at spille Marbæk fra en tee 
60 og Myrtue fra tee 46 og tee 52. På denne måde vil endnu flere af vores medlemmer få større 
glæde ved spillet og flowet på banerne vil blive bedre. 
 
Rekruttering af nye medlemmer: 
I 2020 har vi ikke gjort alverden for at hverve nye medlemmer. Alligevel har vi oplevet en større 
tilgang af medlemmer end tidligere. Hvervningen er primært sket via egne medlemmer og det er vi 
meget glade for. Der har været en stor tilgang fra aldersgruppen 19-24 år, som nok til dels også har 
søgt golfen på grund af manglende muligheder for at dyrke andre sportsgrene. 
 
Medlemstal: 
Vores medlemstal har i år været stigende, hvilket vi er meget tilfredse med. 
 
1550 aktive medlemmer pr. 1/2 2021 mod 1510 aktive medlemmer pr. 1/2 2020 (nettotilgang på 40 
medlemmer)  
 
TAK! Til begynderudvalget, trænere og kontorpersonale, som gør en stor indsats for klubbens 
tilgang af nye medlemmer. 
 
Medlemstallet er en afgørende forudsætning for klubbens eksistens og økonomi. Og den flotte 
stigning i år har givet os anledning til på ny at drøfte, hvor mange medlemmer vi finder 
hensigtsmæssigt for at bevare balancen mellem de ønskelige kontingentindtægter og antallet af 
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medlemmer. Det er vigtigt, at vi både sikrer en god og robust økonomi men at vi samtidig værner 
om vores medlemmers gode forhold. 
 
Medlemsfordele: 
Som medlem af Esbjerg Golfklub er det vigtigt, at man holder sig for øje hvilke fordele 
medlemsskabet indeholder. Vi oplever til stadighed, at mange af vores medlemmer ikke er klar over 
hvilke muligheder de eksempelvis har for at spille andre gode baner og mange af vores medlemmer 
er måske heller ikke så bevidste om, hvor gode forhold vi har i vores klub sammenlignet med 
mange andre. 
  
Faktisk er de ret unikke og vi vil rigtig gerne give alle vores medlemmer muligheden for at gøre 
brug af disse fordele, så vi kan ikke ofte nok fremhæve dem: 
 
Klubfaciliteter: 

• 2 x 18 hullers golfbaner (Marbæk– og Myrtue–banerne) smukt beliggende i Nationalpark 
Vadehavet 

• Golf Akademi Esbjerg med professionelle PGA-golftrænere 
• Optimale træningsfaciliteter inkl. oplyst træningsbane 
• Gode klubhusfaciliteter 
• Velassorteret proshop 
• Velrenommeret restaurant 
• Personlig betjening med højt serviceniveau 

 
Turneringer og socialt: 

• Afvikling af cirka 40-45 åbne turneringer årligt 
• Klubturneringer 
• Træningsfællesskaber 
• Klubber-i-klubben 
• Socialt fællesskab med golf som omdrejningspunkt 
• Mulighed for at medbringe op til 3 gæster til reduceret greenfee-pris (som fuldtidsmedlem). 

 
Greenfee-aftaler og rabatter: 

• 4 gratis runder på 17 af de bedste baner i Norden via Top Nordic-samarbejdet (som 
fuldtidsmedlem).  

• 33-50% rabat på flere af Danmarks bedste baner (som fuldtidsmedlem).  
• Medlemsfordele hos klubsponsorer  
• Mulighed for gratis forsikringstjek gennem Vestjylland Forsikring. 
• Rabat på sundhedsaftale ved EmCare Sundhed (som fuldtidsmedlem). 

 
 
Økonomi: 
Det regnskabsmæssige resultat for 2020 blev et overskud på 245 t.kr, hvilket bestyrelsen betragter 
som tilfredsstillende. 
  
2020 har naturligt været præget af Corona med lukning og delvis lukning af baner, klubhus og 
træningsanlæg. Herunder har personalet været hjemsendt, og klubben har modtaget lønrefusion 
efter Corona hjælpepakkerne. 



Generalforsamling 2021 
Distribueret 19.03.2021 /JE 

 - 5 - 

  
Dette medfører, at det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne med 2019 tallene. 
  
Corona har medført en pæn interesse for golfsporten, hvilket har medført flere medlemmer og større 
greenfee indtægter. Omvendt har der været aflysninger af Company Days. Men samlet set er 
indtægterne steget med knap 400 t.kr. Udgifterne er samlet set uændrede. Afskrivninger og tab ved 
salg/udrangering af anlægsaktiver er steget med godt 400 t.kr, og stigningen vedrører primært 
vandingsanlæg og udskiftninger i køkken. 
  
Corona hjælpepakkerne har påvirket de likvide beholdninger som følge af udskudt betaling til det 
offentlige. Betalinger som forfalder senere, og de likvide beholdninger vil derfor falde senere. 
   
Bestyrelsen forventer et regnskabsmæssigt resultat i 2021 på 404 t.kr mod 245 t.kr i 2020. 
 
Momskompensation: 
Igen i år har mange af vores medlemmer efterkommet vores opfordring til at yde klubben et ekstra 
bidrag på 200,- hvilket giver os muligheden for at søge momskompensation. De midler vi får ind på 
denne måde, søger vi altid at øremærke til helt særlige formål.  
 
I år har vi valgt at pengene er gået til delvis finansiering af vandkunst, som er opstillet mellem 
klubhus og ud mod Marbæk banen og som fysisk markerer klubbens 100-års jubilæum. Vi er meget 
taknemmelige for medlemmernes bidrag i denne henseende og vi ser frem til at kunne fejre vores 
jubilæum sammen med jer i august måned. 
 
Nye tiltag i 2020: 
Køkken –  
I begyndelsen af 2020 blev vi helt færdige med renovering af køkkenet og det er blevet rigtig godt. 
Vi har nu fået et køkken, der er opdateret og som lever op til myndighedernes krav. Der er 
samtidig udarbejdet en langsigtet investeringsplan for vedligehold. 
 
Lynhytter –  
Vores lynhytter er nu færdige og senest er der monteret bænke. Vi er glade for at vores medlemmer 
har fået mulighed for at søge læ ude på banerne i dårligt vejr og vi er taknemmelige for at 
Friluftsrådet har været med til at finansiere disse og vi håber at hytterne også bliver et aktiv for 
plantagen og dens besøgende. Der arbejdes på, at hytterne kommer til at indeholde plancher med 
information om plantelivet i plantagen. 
 
Lys på træningsbanen –  
Tidligere havde vi lys på udslagshuset, som trænere men ikke medlemmer kunne tænde. Der har 
været stor efterspørgsel på at få mere lys på træningsbanen og lys som medlemmerne selv kunne 
tænde. Efter et grundigt forarbejde lykkedes det at finde en løsning, som - selv hvis anlægget står 
tændt i mange flere timer - ikke forbruger mere energi end det gamle lys forbrugte til 
træningslektioner på et år.  
 
Det er altså på mange måder en langt bedre løsning vi har fået nu. Nordlys Fonden (Syd Energi), 
Sydbank Fonden og TS Tech har været med til at finansiere etableringen af de nye lysmaster og lys 
på hele vores udslagsbane. Vi er meget taknemmelige for deres bidrag som har muliggjort en rigtig 
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god løsning til glæde for vores medlemmer. Det nye LED-lys lyser banen op 250 meter ud i 
terrænet. 
 
Det er blevet et aktiv for klubben, hvor medlemmerne nu også om vinteren efter arbejde kan tage ud 
og træne og hvor vi kan tilbyde kurser og undervisning på tidspunkter, hvor vi ikke før kunne træne 
og vi har en elite og juniorafdeling, som ligeledes nyder godt af det. 
 
Træningshold har som tidligere nævnt været en stor succes hen over vinteren i de mørke timer og vi 
har kunnet gennemføre dem corona-agtigt med kun få på hvert hold. Vi får utrolig fin feed-back og 
vil fortsætte med at udvikle konceptet. 
 
Prime-time: 
Siden vi fik indført tidsbestilling på vores baner, har vi oplevet et stort og stigende pres på 
bookingsystemet kl. 22.00, når tiderne bliver tilgængelige. 
 
Det har givet anledning til mange frustrationer og vi har brugt rigtig meget tid i bestyrelsen på at 
finde en farbar vej. Kampen om tiderne medfører desværre en del over-bookinger, no-shows mm.  
 
Det er vigtigt for bestyrelsen at tilkendegive, at vores arbejde med denne problematik ikke alene 
handler om klub-i-klub men derimod tager udgangspunkt i, hvorledes vi bedst får udnyttet vores 
mest attraktive tider på banen. 
 
Vi har i 2020 gennemført et pilotprojekt for en af ugens eftermiddage og har fået positiv feedback 
på denne model. Den har dog vist sig at være administrativ for tung for kontoret, selvom den har 
skabt bedre plads på banen og vi har formået at reducere overbookinger og sågar nogle gange fået 
plads til både lidt greenfee gæster og flere klubmedlemmer.  
 
Vi har derfor besluttet at gennemføre endnu et år med andre pilotprojekter fordelt ud på flere af 
ugens dage, for at indhente endnu flere informationer og få flere erfaringer inden vi lægger os fast 
på en model, som vi tror kan være til gavn for alle vores medlemmer. Som en del af den nye 
ordning kommer vi løbende til at lægge 2-bolde sammen med andre 2-bolde. Det giver bedre plads 
på banen og et langt bedre flow på de tidspunkter hvor banen er fuldt booket. Klub-i-klubberne får 
nærmere information om hvorledes vores projekter kommer til at påvirke dem i den kommende 
sæson.  
 
Marshall ordning: 
Vi har i bestyrelsen truffet beslutning om, at der skal indføres en Marshall ordning.  
 
Vi har et stort pres på banerne og det er blevet en nødvendighed, at vi igangsætter en velorganiseret 
Marshall ordning. På denne måde kan vi guide og hjælpe medlemmer og gæster, så vi udnytter 
banernes fulde potentielle. 
 
Vi oplever desværre, at golfspillere uden medlemskab snyder sig til gratis runder på vores anlæg. Vi 
har sågar oplevet at egne medlemmer tager ikke-medlemmer med ud på banen under falsk navn og 
uden at der betales green-fee og det kan vi naturligvis ikke acceptere.  
 
Endvidere oplever vi, at der blandt egne medlemmer bookes tider, som ikke bekræftes og som ofte 
heller ikke benyttes. Disse tider kunne andre medlemmer have fået glæde af – en problemstilling 
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som vi er meget optaget af for at få skabt bedst mulig plads på vores baner. Derfor er vi i øjeblikket 
i gang med at lægge sidste hånd på en Marshall ordning som rulles ud i løbet af foråret. 
 
Nyt Business Partner program: 
Vi har i 2020 arbejdet på at lave et helt nyt setup for vores sponsorer, som skal gøre det endnu mere 
attraktivt at støtte klubben.  
 
Vi har udarbejdet 3 forskellige pakkeaftaler som på forskellig vis omsætter støtten til 
forretningsmæssige fordele for den virksomhed, som yder klubben støtte. 
 
Vi har allerede oplevet meget stor interesse for vores nye aftaler, hvor vi blandt andet lægger vægt 
på, at de enkelte sponsorer via deres sponsorat bliver en del af et interessant netværk med tilbud om 
spændende events/foredrag, company days, fællestræning mm. 
 
Kalender samt folder om det nye Business Partner program kan rekvireres på kontoret. 
 
Golfregler/handicap/indberetning af scores: 
Det nye handicapsystem WHS er trådt i kraft pr. 1/1 2021. Vi har på klubbens hjemmeside lavet en 
side, der omhandler dette og vi vil løbende via nyhedsbrev udsende yderligere info efterhånden som 
vi lærer systemet at kende i praksis. 
 
Kontoret vil ikke længere i samme grad som tidligere være medlemmerne behjælpelige med 
indberetning af scores. Indberetning kan ske via touch skærme, mobil og pc. Vi arbejder også på at 
få opsat flere skærme i klubben til formålet.  Blandt andet vil vi i restauranten gøre det let at 
indberette efter en runde samtidig med at man får lidt mad og drikke. 
 
Jubilæum: 
Som det forhåbentlig er alle bekendt, fylder Esbjerg Golfklub 100 år den 21. marts 2020. Vi er 
Danmarks 3. ældste golfklub og det skulle have været en fin officiel begivenhed, men sådan kunne 
det ikke blive på grund af Corona. 
 
Vi har dog flere spændende artikel i diverse medier og borgmesteren har besøgt os for at ønske os 
tillykke. 
 
På pladsen ud mod Marbæk banen har vi fået opsat en vandkunst som markerer vores 100-års 
fødselsdag. Vi er glade for at det med medlemmernes hjælp har kunnet lade sig gøre at opsætte 
dette mindesmærke for vores jubilæum. 
 
Fejringen med alle vores medlemmer er fortsat planlagt til uge 31, hvor der er sammensat et rigtig 
spændende program. Vi håber og tror fortsat på at det kan lade sig gøre til den tid at samles. 
 
Organisation: 
Vi har heldigvis kunnet undgå nedskæringer under Corona situationen i 2020. Det er lykkedes at få 
enderne til at nå sammen ved brug af bla. hjemsendelsesordningen. 
 
Den 15/3 2021 startede Frederik Frost som ny træner elev. 
Den 6/4 2021 starter Christian Lunding som greenkeeper elev. 
Vi søger fortsat efter en ny mekaniker. 
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Vi ser frem til at byde velkommen til de nye kollegaer og håber, at I vil tage godt imod dem. 
 
Kontoret:  
På kontoret og delvist i shoppen har vi fortsat Charlotte Kenne og Morten Mouritsen ansat. Vi er 
glade for deres altid venlige modtagelse af såvel medlemmer som gæster. Vi kommer til at arbejde 
med at tydeliggøre deres ansvarsområder, så medlemmerne i højere grad vænnes til at tage kontakt 
direkte til hhv. Charlotte og Morten. 
 
Trænere:  
Ben Tinning og Nicolai Klindt Jørgensen har i løbet af året udviklet nogle rigtig gode og populære 
træningsaktiviteter og med den store tilslutning vi oplever til disse tiltag, glæder det os, at der nu 
tiltræder en ny elev, Frederik Frost, som kan være med til at sikre at Esbjerg Golf Akademi kan 
udbyde træning til medlemmer samt stadig holde fokus på det vigtige arbejde omkring junior og 
eliteafdelingen. Ben og Nicolai har gjort et godt stykke arbejde i 2020 og de høster begge ros og 
anerkendelse for deres arbejde. 
 
Udvalg:  
Linette Krell har besluttet at trække sig som formand for juniorudvalget. Opgaven overtages i stedet 
af Mads Dam Jensen, Peter Bolding og Jacob Bering sammen med klubbens administration. Tak! til 
Linette for hendes store indsats og engagement. 
 
Bestyrelse: 
Bestyrelsen har i løbet af 2020 afholdt 8 møder, hvilket har fungeret tilfredsstillende. 
Mødefrekvensen forventes således at blive på samme niveau det kommende år. 
 
Tak! Til Johannes og Morten for et godt og konstruktivt samarbejde. 

Valg af bestyrelse: 

- Formand, Birgitte Møller Jensen, er ikke på valg. 

- Næstformand, Steen Møbjerg Christensen, er ikke på valg. 

- Kasserer, Jan Toustrup, er på valg og ønsker genvalg. 
 

- Bestyrelsesmedlem, Joan Hummelshøj, er på valg og ønsker genvalg. 
 

- Bestyrelsesmedlem, Mogens Nielsen, er ikke på valg.  
 

- Suppleant, Jørgen Albertsen, er ikke på valg. 
 

- Suppleant, Ole Nielsen, er på valg og ønsker genvalg.  
 
Tak! Til alle – frivillige, udvalg, ansatte, samarbejdspartnere, sponsorer, fonde, Erhvervsklubben, 
restauranten, shoppen, Esbjerg Kommune, der har hjulpet os med stort og småt gennem året. Hver 
en indsats er værdsat og har stor betydning for, hvilke rammer vi kan skabe for vores medlemmer 
og gæster. 
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Træningscenter: 
Bestyrelsen føler, at tiden er moden til kort at berette om et større projekt, som vi sideløbende med 
ovenstående har igangsat. 
Esbjerg Golfklub har en ambition om også i fremtiden at være blandt de førende klubber i 
Danmark. En sådan ambition kræver visioner – og dem har vi både i bestyrelsen og i ledelsen. 
Vi vil gerne fremtidssikre vores klub. Vi tror på, at vi udover at have nogle fantastiske golfbaner 
også skal have nogle træningsfaciliteter på et niveau, der tilbyder attraktive muligheder for vores 
medlemmer heriblandt vores juniorer og elitespillere. Vi vil ligeledes gerne være en klub som 
tiltrækker dygtige spillere, som skaber gode forhold for vores landshold og som gør det særligt 
attraktivt at besøge os som green-fee spiller. Vi vil gerne gøre klubben til et sted, hvor der flittigt 
trænes golf hele året rundt.  
Dette arbejde har udmøntet sig i et indendørs træningscenter, der indeholder 4 træningslokaler med 
træningsudstyr i særklasse. En indendørs puttinggreen, et fælleslokale til træning, undervisning og 
meget andet samt en kælder til buggies, skabe mm.  
Det er et stort og ambitiøst projekt, som kræver både godkendelser og opbakning fra kommunen. 
Samtidig er vi så småt gået i gang med at undersøge hvilke fonde og hvilke sponsorer vi kan hente 
støtte fra. Vi har på nuværende tidspunkt allerede tilsagn om støtte i form af byggematerialer, 
jernkonstruktioner samt arbejdstimer fra nogle af vores gavmilde sponsorer og det er vores håb, at 
vi kan skabe endnu mere interesse for at støtte projektet blandt mange flere af vores loyale støtter.  
Næste step bliver at få nedsat en styregruppe der kan drive projektet i den rigtige retning og som 
kan hjælpe os med at rejse den kapital vi har brug for. Vi vil komme med meget mere information 
om vores tanker og ideer i løbet af 2021. Men hvis der er nogle, der har interesse i at byde ind med 
hjælp til projektet, hører vi meget gerne fra jer.  
 
På bestyrelsens vegne 
 
Birgitte Møller Jensen 
Bestyrelsesformand 
 
 
BERETNING BANEN 2020 
 
Det mærkeligste år nogensinde. Året startede med rigelige mængder nedbør, faktisk 300mm de to 
første måneder, men med forholdsvis høje temperaturer så vi havde en forventning om en tidlig 
sæsonstart. Vi klippede greens første gang den 24. februar, og troede at det var starten på 
klippesæsonen, men der tog vi fejl. 
 
Marts og april blev to kolde og tørre måneder hvilket betød, at der ikke kom den ønskede vækst i 
græsset, så opstarten blev skubbet et par måneder. Det var også i marts, at der kom en virus covid-
19, og det vendte op og ned på det hele. Lige pludselig var det noget helt andet der var i fokus som 
det at passe en golfbane. Der kom restriktioner og ting man skulle eller ikke skulle gøre. Der var 
banelukning, medarbejdere der blev sendt hjem, flag der ikke måtte røres, skraldespande måtte ikke 
bruges en masse ting der skulle tages beslutninger om, og som der blev brugt masser af tid på. 
 
Sommeren kom og dagligdagen blev lidt mere normal. Banerne blev spilbare og vi så nu frem til 
uge 32, hvor vi igen skulle have Ecco-tour. Ugen kom og Marbæk stod igen flot, indbydende og 
udfordrende, og igen skal der lyde en stor tak til de frivillige, der gider bruge en aften eller to på at 
turfe teesteder og fairways. 
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Det var også i 2020 at Rune og Philip var til svendeprøve og bestod med glans, ja der var faktisk en 
der fik en medalje med hjem. De har begge to valgt at fortsætte som greenkeepere i Esbjerg 
Golfklub og det betyder, at vi er ved at være en pæn lille flok af faguddannede i vores 
greenkeeperteam. 
 
Vi har hen over vinteren fået færdiggjort de to lynhytter med bænke, så nu kan man sidde og nyde 
en kop kaffe i dem. Lysmasterne på træningsbanen er også kommet op at stå, og der er da godt nok 
lys på, når de er tændte. Vi har fået tyndet en del ud i vores beplantninger på Myrtue og fået vores 
maskinpark serviceret og klargjort til en ny sæson. 
 
Greenkeeperteamet har i 2020 bestået af 6 helårsansatte, 2 sæsonansatte og 3 elever. Kim som 
voksenelev samt Philip og Rune, der var til svendeprøve og nu kan kalde sig greenkeepere. 
Der er til sæsonen 2021 indkøbt 3 nye maskiner, 2 reensklippereog 1 kopklipper til semirough. 
 
Med ønske om en rigtig god sæson 2021. 
 
Morten Terkelsen 
Chefgreenkeeper 
 
 
BERETNING TURNERINGSUDVALGET 2020 
 
Smittefare, restriktioner, forsamlingsforbud og alt det andet som Corona Pandemien forårsagede, 
satte tydeligt præg på hele 2020 og begrænsede vore muligheder for at dyrke golf spillet og for at 
afholde turneringer. 
 
Efter total nedlukning af banerne i foråret, var vi mange der så frem til at kunne afholde årets første 
turnering. Det blev Pinseturneringen den 1. juni der åbnede 2020 turneringskalenderen, og med over 
140 deltagere, blev det en af de største klubturneringer der har været afholdt. Naturligvis måtte 
turneringen spilles med løbende start, og uden samling for præmieoverrækkelse, hvilket også blev 
standard for de fleste turneringer i 2020. 
 
Der blev kun spillet 9 ugeturneringer i 2020, og med mange deltagere, var vi på grænsen af 
forsamlingsforbuddet flere gange. Det lykkedes dog at få de mange begyndere igennem de 
turneringer, der er krævet for at opnå bag-mærket, og det ser ud til at mange af begynderne er blevet 
medlemmer i klubben. 
 
Et nyt tiltag blev afprøvet i løbet af sommeren. En Sommer Cup over 5 afdelinger, med pro-am 
pladser som præmier, i de respektive handicap rækker. Der var skuffende få deltagere til disse 5 
turneringer, så måske er juli måned simpelthen ferieperiode, og ikke et godt tidspunkt at arrangere 
turneringer. 
 
Et andet nyt tiltag var afholdelse af Stableford Klubmesterskaber i Handicap rækker. Der var dog 
begrænset tilslutning, så vi overvejer et andet format, men vil helt sikkert fremover, også kåre netto 
mestrene i de respektive handicap grupper. 
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Den planlagte Gåseturnering den 8. november blev aflyst, grundet skærpede Corona restriktioner, så 
årets sidste klubturnering blev i stedet Afslutningsturneringen på Myrtuen den 11. oktober. Der var 
72 spillere med til en hyggelig Texas Scramble, som dog også blev gennemført med løbende start, 
og uden fælles præmieoverrækkelse. 
 
I skrivende stund planlægges turneringerne for 2021, og indtil videre er der stadig mange Corona 
restriktioner at tage hensyn til. Vi håber det vil ændre sig inden alt for længe, så vi kommer tilbage 
til mere almindelige tilstande i løbet af sommeren. 
 
Tak til dem der deltog i vore turneringer, til kontoret, shoppen, restauranten og turneringsudvalgets 
medlemmer for at være med til at få det bedste ud af vore turneringer i 2020. 
 
Gert Lillelund Madsen  
Formand for Turneringsudvalget 
 
 
BERETNING BEGYNDERUDVALGET 2020 
 
I sæsonen 2020 har vi haft 92 begyndere igennem et begynderforløb, enten på hold eller på vores 
mentorordning. Af disse har 85 meldt sig ind i klubben efter deres kursusforløb. 
 
Grundet Corona nedlunkning og restriktioner startede de første begynderhold op i maj måned, og da 
presset var størst, startede vi små hold op hver uge, hvilket gav en del udfordringer både for 
udvalgene og administrativt. Disse udfordringer har vi forsøgt at finde løsninger på i forhold til 
2021 sæsonen, hvor begynderforløbene er blevet nytænkt. Det vil stadig være muligt at blive 
frigivet igennem et mentorforløb, men fleksibiliteten i de nye forløb gør, at flere vil få mulighed for 
at følge et hold og dermed få et golfnetværk fra begyndelsen. 
 
Begynder- og Regeludvalget ydede, trods situationen taget i betragtning, en fantastisk indsats for at 
få de mange nye golfspillere guidet igennem forløbet. Udvalgenes imødekommen- og 
omstillingsparathed gjorde, at rigtig mange af de nye golfspillere fik et godt forløb og efterfølgende 
havde lyst til at fortsætte med at spille golf i Esbjerg Golfklub – tak for det. Netop 
imødekommenhed fra udvalg, trænere, medlemmer og administration har, sammen med det sociale 
fællesskab, stor indflydelse på, om man har lyst til at fortsætte i klubben. 
 
Husk på, at selvom vi efterhånden er mange medlemmer er det vigtigt, at vi bliver ved med at 
uddanne nye golfspillere. Det at spille golf er en ”gave for livet”, husk at sige det videre til venner, 
familie, naboer og arbejdskollegaer, så de også kan få startet på denne dejlige sport som både er 
sjov, sund og seriøs! 
 
På vegne af begynderudvalget 
Charlotte Kenne 
 
 
BERETNING RESTAURANTEN 2020 
 
I forbindelse med den første nedlukning af Danmark som følge af corona, besluttede vi, grundet de 
nye retningslinjer for social adfærd at ændre på vores koncept i restauranten. Dette medførte 
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indførelsen af bordservering og ansættelse af flere tjenere samt en ny kok. Vi var i begyndelsen lidt 
bekymret for den større arbejdsbyrde dette ville afstedkomme, men vænnede os hurtigt til den nye 
arbejdsrytme. Derudover har vi modtaget fin respons fra vores gæster, hvilket vi er meget glade for. 
Konceptet med bordservering fortsætter vi med i det kommende år, hvor vi også er påbegyndt 
samtaler med nyt kvalificeret personel.  
 
På trods af to nedlukninger har vi formået at få det til at løbe rundt - blandt andet med en god 
opbakning fra klubben og vores gæster. Specielt vil vi gerne takke klubben for støtte til 
ombygningen af køkkenet, som har medvirket til en mærkbar forbedring af arbejdsforholdene og 
arbejdsgangen i dagligdagen.  
 
Rent økonomisk har det været noget stramt med de mange aflyste selskaber og sociale 
begrænsninger. Vi håber derfor på en snarlig genåbning, så vi kan komme i gang. Specielt i år med 
Esbjerg Golfklubs 100-års jubilæum, havde vi håbet på vores hidtil travleste år.        
 
Med venlig hilsen 
Chi og Jan Nielsen 
 
 
BERETNING REGELUDVALGET 2020 
 
Efter at Ib Voss med udgangen af 2019 lod sig pensionere fra Regeludvalget, blev det mit lod at 
overtage formandskabet. Ib havde selvfølgeligt medvirket til at tilrettelægge et forløb med 
regelgennemgang on location, som skulle finde sted i løbet af foråret, og de første 
undervisningsforløb for nybegyndere var lagt, så vi var klar til at udbrede reglerne for både 
nybegyndere og mere erfarne spillere. Men så gik Mette Frederiksen på landsdækkende tv og 
lukkede landet ned – og dermed var al planlægning skrinlagt. 
 
Da golfbanen lidt efter lidt genåbnedes, og der begyndte at blive sluset nybegyndere ind, gik vi i 
gang med regelundervisningen for dem, og med iagttagelse af diverse forholdsregler lykkedes det 
at få gennemført regelundervisningen for næsten alle nybegynderne. 
 
World Handicap System bliver indført pr 1. januar 2021 i DK, og det, håber vi, vil give alle et 
retvisende handicap. Så må vi se, om der dukker noget arbejde op for handicapkomiteen i løbet af 
året. 
 
Vi byder her i starten af ’21 velkommen til et nyt medlem af regeludvalget, så vi fremover er 3 
undervisere til at klare de kommende nybegyndere i vor dejlige sport. Udvalget består således af  
 
Egon Hult Therkelsen, Bent Henning Pedersen og Jens Hasager Kirk. 
 
Vi glæder os alle til at trække i arbejdstøjet og få alle nybegyndere godt indført i reglerne. 
Afslutningsvis vil jeg takke for et godt samarbejde med sekretariatet. 
 
Jens Hasager Kirk 
Formand for regeludvalget 
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BERETNING JUNIORUDVALGET 2020 
 
Året 2020 har været et meget specielt år med COVID-19 som styrende for junior aktiviteter i 
Esbjerg golfklub. Vi startede året med super fremmøde til vintergolf, hvor vores juniorer lavede 
forskellige aktiviteter sammen med trænerne og med hjælp fra forældre. 
 
I februar havde vi i juniorudvalget de bedste intentioner om at skabe et godt junior år, og indkaldte 
derfor 10-12 forældre som i 2019 havde vist interesse i at skabe optimale forhold for vores juniorer. 
Mødet blev afholdt med dejligt engagement fra de indkaldte forældre og inden COVID-19 begyndte 
at påvirke og begrænse vores hverdag. På mødet blev det bestemt at fokus på etableringen af 
fredagsgolf, sommerlejr med overnatning, mad i restaurant efter junioraktiviteter og at få så mange 
som muligt til at spille RAJT (Juniorturnering med juniorer fra andre golfklubber fra gamle Ribe 
AMT). 
 
Med stort engagement fra forældrene Mads Dam Jensen, Jakob Bering og Peter Bolding har vi i 
2020 fået genetableret fredagsgolf med stor succes. Fra gang til gang kom der flere og flere juniorer 
til uanset vejr. Til fredagsgolf er der gode muligheder for at få flere juniorer ud og spille på stor 
bane, være sammen på tværs af sociale relationer, hygge og et godt sted at lære om flow og etikette 
på golfbanen. Fredagsgolfen har været med til at tilslutningen af juniorer til sommerlejren var stort. 
 
Endnu en succeshistorie for 2020 var afholdelsen af sommerlejren. Der var dejlig stor spredning i 
alder, golfhandicap og køn. Sommerlejren bød på aktiviteter om dagen sammen med trænerne og 
aktiviteter om eftermiddagen/aften med forældregruppen, hvor primusmotoren for afviklingen var 
familien Æbelø og familien Leuenhagen. Sommerlejren var fyldt med masser af glæde, sociale 
aktiviteter, telthygge og hygge med morgen- og aftensmad i restauranten. Sommerlejrens ellers 
gode og positive energi blev presset om natten, hvor kulden pressede sig på. Det krævede en god 
sovepose.  
 
Igen i år var der opbakning fra juniorer og deres forældre til at ”Turfe up” og ”fylde” huller med 
sand og græsfrø i forbindelse med ECCO tours, hvilket er en god måde at tilbagebetale den støtte vi 
får fra klubben. 
 
Afvikling af turneringer har været begrænset i 2020 pga det nationale forsamlingsforbud. Vi 
forsøgte til det sidste at afvikle RAJT i Esbjerg golfklub, men blev desværre nødsaget til at aflyse 
det få dage før pga diverse forbehold. Udover ovenstående aktiviteter har der været stort initiativ og 
engagement fra flere af juniorernes forældre som har budt ind med nye tiltag som Ryder Cup og 
interne turneringer i juniorgruppen,vilket er super dejligt.  
Vi vil gerne i juniorudvalget sige; 
 

• En stor tak til ALLE, der har givet en hånd med. Jeg nævner ingen navne, for så glemmer 
jeg ingen. Jeg håber, at I ved vi sætter stor pris på alle hænder og hoveder. 

• En kæmpe tak til de juniorer og forældre der deltog i at ”reparere” vores bane i forbindelse 
med ECCO tour. 

• En TAK til Nicolai og Ben for jeres indsats for juniorerne. Spillerne hygger sig til træning 
og har gennemgået en god udvikling. 

• En TAK til Chi og Jan for et godt samarbejde med mad, og tak for at jeres døre er åbne for 
vores uro og ideer.  
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• En TAK til bestyrelsen for deres tillid. 
 
Til sidst tusind tak til alle vores juniorspillere nye som gamle og TAK for denne gang. Stafetten 
gives videre til Mads Dam Jensen, Peter Bolding og Jakob Bering. Jeg er sikker på, at I bliver en 
succes og der bliver skabt et godt miljø for vores juniorer. 
 
På vegne af juniorudvalget 
Linette Krell 
 
BERETNING SPORTEN 2020 
 
Sæsonen 2020 har været en sæson, som har været meget lærerig. Der gik mange tanker gennem 
alles hoveder. Kommer vi til at spille turneringer i år, hvornår og hvordan kan turneringerne 
gennemføres. Alt dette skyldes en virus, som vi alle lider under den dag i dag nogle mere end andre. 
Når man sidder her og kigger tilbage på forgangene sæsonen, så kan sæsonstarten på 2020 på 
mange måder sammenlignes med det virvar, man ofte oplever i en lufthavn, hvor mange føler sig 
usikre og/eller utrygge fordi de er i uvante rammer og derfor reagere meget forskelligt alt efter den 
enkeltes temperament, men ligesom lufthavnspersonalet måtte man som træner prøve at tage det 
”lungt” som man siger i Sverige – altså stille og roligt og prøve at få løst opgaverne bedst muligt i 
takt med, at udfordringerne opstod. 
  
I sporten følte vi, det var vigtigt at vise rettidig omhu pga. situationen, så vi tunede ind på 
økonomien, da vi ikke vidste, hvor hårdt det ville kunne ramme klubben økonomisk. Vi besluttede 
derfor, at de spiller, der trænede mest og var mest målrettet i deres golf, ville modtage tilskud til 
deres turneringer, mens de spiller, der var mindre målrettet, selv måtte betale deres udgifter til 
tuneringer. Hvilket der var forståelse for.  
  
I løbet af sæsonen har vi være vidt omkring i landet for og spille individuelle tuneringer. Som en 
golfsæson nu er, var der både god og mindre gode resultater. Men det vigtigste med tuneringer er, at 
man altid tager noget nyt med fra hver turnering, og det giver grobund for, at en spiller kan udvikle 
sig og vokse med de opgaver, der opstår gennem tuneringsgolfen. Her er nogle af de nævneværdige 
resultater: 
 
Anders Larsen: 
Bravo Tours Masters Nr. 14 
Vejlematchen Nr. 14                                                           
Lillebælt junior Open Nr. 1 
Varderama  Nr. 11 
  
Anders er en ung gut, som ikke er startede med at spille golf i en helt ung alder. Han er meget 
flittig. Han har et halvdags job hos en af klubbens medlemmer (Peter Bolding). Hans 
træningsmængde i løbet af en uge ligger på ca. 30 timer ugentlig med både fysisk, teknisk træning 
samt spil. Anders har gennem de sidste år opbygget en del erfaring og sammen med hans flid skulle, 
det gerne bringe ham nogle gode resultater i den kommende sæson. 
 
Jonas Lykke Sørensen 
KGC Masters  Nr. 13 
DM hulspil   Nr. 4 
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Esbjerg Open “Ecco Tour”  Nr. 5 
Varderama Open  Nr. 13                    
DGU Elite Tour Finale  Nr. 12 
Lyngbygaard Open  Nr. 10 
  
Jonas har næsten viet hele sin tid til golfen. Han hjælper til i sin fars tøjbutik, når der er brug for en 
ekstra hånd. Træningsmængden for Jonas ligger på minimum 30 timer ugentlig. Jonas her mere 
erfaring end Anders, da han er startede med golf i en tidligere alder. Jonas går og pusler med tanken 
om at blive professionel golfspiller. Ecco Tour tuneringer står højt på Jonas turneringsliste for den 
kommende sæson, da det er Ecco Tour spillere, han skal sammenligne sig med i fremtiden. Qua 
hans fine resultat i Ecco Tour turneringen, Esbjerg Open, så har Jonas for alvor fået blod på tanden i 
forhold til golf i fremtiden. 
  
Udover de to unge herrer har vi også to herrer senior spiller, som leverede et super flot resultat til 
Esbjerg Golf Klub, nemlig Klaus Skeem der blev danskmester for senior, og Lars Jørgensen som fik 
bronze i samme turnering. Rigtig flot klaret. Dette er aldrig sket før i klubbens historie. 
 
Ved siden af de individuelle tuneringer har vi vores fem divisionshold – et dame, to herrer, et senior 
og veteran hold. Danmarks tuneringen blev i år kortet ned til tre spillerunder, hvor man normalt 
spiller ude og hjemme kampe, skulle der i stedet for spilles på neutral bane. Dette gjorde det mere 
nervepirrende, da der ville være meget pres på spillerne, hvis man gik hen og tabte den første kamp. 
Spillerne tog det i stiv arm og var bare glade for, de kunne komme i kamp igen. 

 
• 1. Division herrer forblev i 1. Division. Godkendt 
• 3. Division herrer forblev i 3. Division godt klaret. Godkendt 
• 2. Division damer forblev i 3. Division. Godkendt 
• 1. Division Senior fik i år bronze. Hvilket de ikke er helt til fredes med, men man må bare 

erkende, at de andre hold bliver bedre og bedre, så det kræver, at man træner hårdt, hvis 
guldet skal hjem til Esbjerg. Godkendt. 

• 1. Division Veteraner var ny oprykker, men de formåede alligevel at spille sig i finalen om 
guldet. Desværre glippede det på det sidst spillede hul, så de måtte nøjes med sølv. Super 
flot  

  
Her til slut skal der lyde en stor tak til holdlederne samt de frivillige, der står bag elitearbejdet i 
Esbjerg Golfklub. Ikke mindst Jane og Torben Lund skal have stort tak for at styr alle vores 
divisions hjemmekampe af, det er nogle lange dage, men I tager det i stiv arm, og I gør det super 
flot. Der skal også lyde en stor tak til greenkeeper staben for altid at stille super træningsfaciliteter 
og bane til rådighed. Alle spillere, der har repræsenteret Esbjerg Golf Klub i denne sæson, skal have 
en stor tak for jeres flid og jeres måde at være på. 
 
Vi ser frem til en ny og spændende golfsæson til i 2021. Vi håber, vi kan bringe klubben mange 
flotte resultater i et år, hvor vi fylder 100 år. 
  
På sportens vegne. 
Ben Tinning 
Cheftræner 
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