
                                            

 

 

     Formandens klumme  

Jeg vil gerne indlede med at ønske alle medlemmer, medarbejdere og sponsorer et rigtig godt og 

lykkebringende Nytår - med stor tak for året som gik. 

 

Sæson 2017: 

Mit første år som formand har været præget af en del aktiviteter. I løbet af vinteren fik vi 

renoveret tårnet - dvs. sandblæst indvendig og nypudset i indgangspartiet samt ved vinduerne - 

finansieret ved hjælp af Fionia Bank Fonden.  

I foråret fik vi anlagt den nye terrasse ved hjælp af en masse frivillige medlemmer. Brolægger 

Anders G. Jensen, vognmand Søren Hansen, murermester Rasmus Greve Nygaard bidrog med 

faglig ekspertise og det hele finansieret ved hjælp af donationer fra SE Vækstpulje samt Nordea 

Fonden. 

I Klubhuset er “maskinparken” udvidet med en INFO-tavle i gangen doneret af Sydbank 

Fonden samt en ny kasseterminal - derudover har vi fået udskiftet vores web-kamera i tårnet og 

her står Søby-Mommark Fonden for finansieringen. 

 

Banen har i år været et fantastisk skue. Med bistand fra Kommunen i form af et tilskud på 

200.000 kr plus en ihærdig indsat af baneudvalgsformanden, chefgreenkeeperen og dennes stab 

samt frivillige er det lykkes at få banen til at fremstå så flot, at den er blevet rost af alle - såvel 

egne medlemmer som gæstespillere.  

En del bevoksning i hegn og diger er blevet trimmet og hele området giver et indtryk af orden 

og god pleje. Selv bunkerne er blevet så flotte at de absolut er et besøg værd……. 

Der er ikke sket nogen udskiftning af maskinerne, men de har alle fået en kærlig hånd - og en 

stor pose penge - og kører nu upåklageligt trods alderen. 

Det er virkelig en oplevelse af de helt store hver gang vi spiller - stor, stor tak til alle ikke mindst 

de frivillige, der gør det hele muligt. 

 



Økonomien: 

Pengene strømmer ind - men de fosser ud. Det er en floskel jeg har brugt mange gange i løbet af 

året. Og det passer faktisk…. 

Specielt glædeligt er det, at vi har fremgang på antal medlemmer og sponsorer. 

Vi har plus på stort set alle indtægtskonti - men vi har så sandelig også brugt utrolig mange 

penge især på banen og maskinerne. Samlet set kommer vi således ud med et underskud i år. 

Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men med den kølige og regnfulde sommer og ligeså 

regnfulde efterår vi har haft, må vi bare acceptere det.  

Indtil 1. september så det hele fornøjeligt ud, men så gik det galt….vejret kan vi ikke bestemme 

over - kun håbe på bedre vilkår til næste år. 

 

På generalforsamlingen i februar vil Bestyrelsen fremlægge et budget for 2018 og forklare om 

nogle tiltag til driften der forhåbentlig vil bidrage til et forbedret resultat fremover. 

 

Poul Erik 

 

 

 
Tja, sådan så det ud omkring vores dejlige bane for et ar år siden. Nu er det vist 

nærmere syndfloden, der har overtaget………. 
 

 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling i Ærø Golf Klub. 

lørdag den 17. februar - kl. 11.00 på Ærø Hotel, Marstal  

Officiel indkaldelse sendes ud i januar 

Bestyrelsen 

  

  



Servicegruppen i 2017  

En stor tak for det kæmpe arbejde som servicegruppen har præsteret . 

Servicegruppens aktive medlemmer er: 

Anette Ulmann - Bente Mose - Hanne Lindholm - Toni Løfvald - Terje  Lamberg 

Poul Erik Therkelsen - Susanne Bramstrup - (Jesper Lau Petersen tak som afløser) 

Vi har i år serviceret 2172 greenfee gæster fra hele landet og udlandet. 

Vores arbejde består primært i at gøre golfrunden til en god oplevelse for vores greenfee gæster, 

hjælpe dem med betaling, fortælle om banen, hvis det er nødvendig, gøre evt. buggy klar, servere 

en is eller vand/øl. 

Vi tager os også af turister der vil høre om tårnet, have en snak om golfklubben eller vide hvor 

kan de få en god frokost. 

Vi servicerer også vores medlemmer, hvis der en udfordring vi kan være behjælpelige med. 

Vi sørger for at klubhuset og terrassen tager sig godt ud, alt inden for med rengøring m.m. I år 

har vi også pudset vinduer. 

Det er altid mægtig hyggeligt når der er mange greenfee spillere at mærke golf-pulsen i klubben. 

Næste år har vi været så heldige, at vi har fået to aktive kvindelige golfspillere med i gruppen, det 

er: 

Kirsten Venzin og Marie Louise Østblom (i daglig tale: Søs) 

Mange golf hilsner, Susanne 

 
 

 
 
Ja – husk det med riven i bunkerne – det gør livet lettere for greenkeeperne ! 

 



Fra Chef-greenkeeperen   

Lidt nyt fra banen. 

Efter en meget våd golfsæson glæder vi os til at komme i gang med 2018. 

Som I alle ved har vi fået ca 1000mm nedbør i 2017 og det har selvfølgelig givet nogle 

udfordringer i vores dagligdag på banen. Trods det har vi forsøgt at holde anlægget åbent det 

meste af året. Når det er muligt i det nye år begynder vi med at dræne de våde områder på 

banen, som er mest i spil, i første omgang vil vi koncentrere os om forgreens-bunkers-fairways-

semirough. 

I sæsonen drænede vi på 4 hul og 12 hul og det har været en succes. Vi vil selvfølgelig helst 

udføre det uden for sæsonen, men det er meget usikkert pga det ustadige vejr, så i sæson 2018 

og fremadrettet vil vi samle de af jer frivillige, som har tid og lyst, til at hjælpe os og vi laver et 

dræn færdigt inden vi påbegynder et nyt. Så må vi se hvor langt vi når i år, da der også er en del 

andre opgaver, som skal udføres. Vi har også en maskinpark som skal serviceres inden 

sæsonstart men det er heldigvis ikke så omfattende som sidst.  

Vi har her i vinter fjernet en del bevoksning i vores søer, så vi får et synligt vandspejl. Vi har 

også plantet nogle små buske mellem 1 og 7 hul og ligeledes mellem 3 og 6 hul for at adskille 

hullerne og for at lede spillet. 

Vi har en del andre tiltag som vi vil komme ind på senere. 

Tak for året som er gået og tak for det gode samarbejde og engagement i bestyrelsen. Tak til 

medlemmerne og især en kæmpe tak til alle I frivillige, der hjælper til i klubben, -  uden jer var 

dette ikke muligt. - Godt nytår til alle.      

Henning 

Fra Begynderudvalget 

Jeg vil på vegne af Begynderudvalget sige tak til de mange frivillige, der hjælper onsdag efter 

onsdag, så vi kan hjælpe vore nybegyndere i golfspillets regeljungle, og med godt humør og 

spilleglæde, overbevise dem om, at golf er den mest fantastiske sport at beskæftige sig med. 

Jeg vil sige tak til Fredrik Johnson, som har været en dygtig og inspirerende  træner, både for os 

"gamle" og alle de nye, som startede i 2017. 

Hermed ønsker vi vor nye pro Ole Steen velkommen til Ærø. Vi glæder os til samarbejdet.                                

Bodil Lamberg 



Ny træner i ÆGK  

     

Kære medlemmer og venner af Ærø Golf Klub. 

I ønskes et godt spændende 2018. 

Jeg har besluttet noget helt nyt. Før I starter med et af mine kurser/forløb stiller jeg op på 
golfbanen, for at se "din virkelige golf" og hvordan I tackler svinget og banens udfordringer.  

Er I 2 eller 3 som booker mig - går jeg med ud på banen, filmer diskret og observerer hvad der 
sker. Herefter har jeg et super billede af hvilken plan der evt. skal igangsættes. Det er en helt ny 
måde at starte hos din golftræner... 

Vi starter sæsonen når vejret er til dette, men ellers kommer der fuld gang i kalenderen fra 1. 
april 2018. 

Jeg vil kunne bookes til det gratis tjek i alle weekender i april. 

Bare kontakt mig på 51290812 eller email: os@pgagolf.dk  

Læs mere på www.pgagolf.dk/branding-strategy  

Med venlig hilsen 

Ole Steen 

 

 

PGA-træner Ole Steen kommer til Ærø og bliver 
vores nye træner i 2018  

Ole har sendt os en hilsen: 

 

tel:51%2029%2008%2012
mailto:os@pgagolf.dk
http://www.pgagolf.dk/branding-strategy


Turneringsudvalget 

Vi vil gerne takke for en god sæson – længere henne i bladet kan I se hvordan det gik i de 

enkelte turneringer. 

Udvalget er blevet lidt forandret. Toni Løfvald har valgt at træde ud efter mange års trofast og 

beundringsværdigt arbejde. Det er helt mærkeligt, at Toni ikke længere skal sidde og checke 

scorekort, når vi kommer ind efter en match. Til gengæld håber vi at se Toni på banen. 

Turneringsudvalget er derfor blevet forstærket med 2 nye medlemmer:  

Bente Mose og Anette Ullman – Vi glæder os til samarbejdet. 

Mette & Michael 

                           

TURNERINGSPLAN 2018 

Dato    Matchnavn / spilform   Matchfee 

Sø 8/4 kl 10.00   Åbningsmatch   -  fourball *   100 kr 

Sø 6/5 kl 10.00   Sydbank match – Stableford   100 kr 

Sø 10/6 kl 10.00   Rise Spar match – Stableford/Jernmatch **  100 kr 

Sø 5/8 kl 10.00   Superbrugsen-match – A-rk: Slagspil m. hcp, B-rk: Stableford 100 kr 

Sø 26/8 kl 10.00   Slå et Slag – 3 kølle match   100 kr 

Lø+sø 8+9/9 kl 10.00 KLUBMESTERSKAB – slagspil uden hcp  200 kr 

Sø 28/10 kl 10.00   Afslutning – flagmatch    100 kr 

 

*I tilmelder jer individuelt. Turneringsledelsen sammensætter hold a 2 personer, således at der er 

nogenlunde handicap-lighed i holdene. 

**nærmere forklaring følger, når matchen sættes op. 

 

DAMEDAG 

Fredage kl. 10.00 – tilmelding er ikke nødvendig, men vær klar ca 09.30 

Vi glæder os til at se rigtig mange. Vi starter i april – nærmere om første dato følger, når vi ved 

hvordan foråret bliver vejrmæssigt. 

Inge/Mette  



DAMETUR 2018 : 11.-13. JUNI 

Turen går til Hovborg Kro igen.  

Vi spiller Vejen på turen derover. Banen ligger ca. 15 km fra Kroen 

                                                                     

2. dag spiller vi Ribe, som ligger ca. 45 min kørsel fra kroen 

    

på vejen hjem spiller vi Give, som ligger ca. 35 km nord for kroen 

                                                           

Prisen er kr. 1875,- i delt dobbeltværelse og kr. 2025,- i enkeltværelse. 

I denne pris er inkl. 2 overnatninger, 3xgreenfee, 1x3 retters menu, 1x2 retters menu samt 

morgenmad hvor der er mulighed for at smøre en ”klapper” til at tage med på turen. 

Der betales depositum på kr. 300,-  (mere om det senere) 

Sidste tilmelding er den 1. marts 2018 til  

Anette : aullman@ullman.dk  eller  Mette : persbro.ml@gmail.com  

Når vi har fået tilmeldingerne vil I få mail om det endelige arrangement. 

Anette og Mette 

mailto:aullman@ullman.dk
mailto:persbro.ml@gmail.com
http://farm2.static.flickr.com/1648/24235348989_78cc1ddf59_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1675/24494782982_29d5fd974a_b.jpg


En hilsen fra Fredrik Johnsson 

Kære venner! 

 

I har nok ikke kunnet undgå at se, at jeg i næste år kommer og arbejde for min gamle klub 

Svendborg GK. Dette er jeg meget glad for af mange grunde. Jeg bor og har min familie i 

Svendborg så derfor kommer jeg nu få lov til at se mere til dem, dejligt. 

 

Hvad så med Ærø? 

 

Ærø og jeg er enige i at det økonomisk ikke hænger sammen for nogen af parterne så derfor 

stopper vi vores samarbejde. Jeg vil sige tak til Ærø og dets medlemmer for 4 fantastiske år, og I 

ved at jeg findes der for jer hvis der er behov for støtte og hjælp. I har en fantastisk bane og jeg 

håber virkelig at golfdanmark tager turen over til jer for og selv opdage jeres bane og smukke 

natur. Fra hjertet, tak! 

                                                                                    Med venlig hilsen - Fredrik Johnsson 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

Der blev spillet FOURBALL med par sammensat af turneringsudvalget. 

         

Nr 1 - med 45 point   Nr 2 – med 44 point 

  Jakob Møller og Fredy Zurfluh    Susanne Bramstrup og Kaj Nøttrup 

                   

Nr 3 – med 44 point 

  Hanne Lindholm og Kim Perthu 

 

ÅBNINGSMATCH 

søndag 9. april – 40 spillere 

 

Nærmest hullet: 

  HUL 5: Susanne Bramstrup – 7,83 m   

  HUL 8: Bent Hvolbøl – 9,52 m   

  HUL 10: Eva Kock – 6,85 m   

Tak for flotte præmier fra 

Bolighuset        Restaurant Mumm        Hotel Marstal         Restaurant Addis  

Ærøskøbing Røgeri         Dunkær Slagteren        Viking, Tranderup 



                                                                                                                     

A-rækken 

                                        

Nr 1: Jørgen Kock (32)                Nr 2: Mogens Larsen (32)     Nr 3: Sigurd E.Hansen (30) 

B-rækken 

                                             

Nr 1: Rie Pape Møller (32)     Nr 2: Susanne Bramstrup (24)       Nr 3: Bente Mose (22) 

Nærmest hullet 

                                                              

 

                                                                  To glade sponsorer sammen med 2 glade vindere 

 match 

søndag 23. april – 22 spillere 

 

Hul 5:   1,25 m 

Bent Hvolbøl 

Mikkelsen 

Hul 8  :   3,23 m 

Hul 16 : 10,67 m 

Harry Frøsig 

 



                                                                                                               

Vi spillede Hallington i én række  

Resultat: 

                                           

    Sigurd E. Hansen (76)            Bodil Lamberg (72)       Mogens Larsen (68)    Bent H. Mikkelsen (67)               

                                                     

    Eva Kock (66)                   Terje Lamberg (65)              Kim Perthu (65)             Michael Andersen (63) 

 Nærmest hullet: 

Hul 5 - 16,53 m:             Hul 8 – 6,75 m:           Hul 10 – 11,30 m:          Hul 16 – 10,14 m: 

                            

Sigurd E.Hansen                     Inge Løfvald                  Thomas A. Hansen                 Mogens Larsen 

    

RISE SPAREKASSE-MATCH 

Lørdag 6. maj – 27 spillere 

 

Tak til      og             

                                                                                                                                for flotte præmier 

Var forhindret 

i at være 

tilstede 

Var forhindret 

i at være 

tilstede 



                                                                                                               

A-rækken spillede slagspil m/hcp: 

                     

      Nr 1: Peter Mose (75)                   Nr 2: Flemming Dovald (75)             Nr 3: Jørgen Kock (75) 

B-rækken spillede Stableford: 

                                                                 

        Nr 1: Rie Pape Møller (40)           Nr 2: Anthony Pengelly (31)             Nr 3: Bente Mose (30) 

Nærmest hullet: 

                                                 

     Hul 5: P.E. Therkelsen       Hul 8: Bente Mose           Hul 10: Martin Sand      Hul 16: Mogens Larsen   

               8,24 m                                    7,04m                                5,89m                             12,58m                                                                                 

SUPERBRUGSEN - MATCH 

Søndag 11. juni – 27 spillere 

 

Tak til             for flotte præmier og dejlig frokost 



 
 

                                                                                                                            Til fordel for 

 

 

 

Vi spillede 3-kølle-match Stableford i 2 rækker  

A-rækken: 

   

Nr 1: Sigurd E. Hansen (30)        Nr 2: Peter Mose (29)            Nr 3: Thomas Hansen (29) 

B-rækken: 

    

     Nr 1: Sonja Engel (30)       Nr  2: Carsten B. Carstensen (29)     Nr 3: Mette Lage (27) 

 

 

                                           

                          

        

SLÅ ET SLAG - match 

søndag 13. august – 27 spillere 

  

Udover præmierne til de tre bedste i hver række 

blev der trukket lod om mange fine præmier. 

 

Der blev ialt indsamlet 4000 kr til det gode formål 



K L U B M E S T E R S K A B E R    2 0 1 7 

2 runder slagspil – blev afholdt Lørdag 26. + Søndag 27. august med 25 deltagere 

Herrer: 

                                                                                                                                     

    Nr. 1: Jørgen Kock (174)         Nr. 2:  Thomas Christlieb (175)        Nr. 3: Fl. Dovald (178) 

Damer: 

                                                                                                                                                                 

   Nr. 1: Bodil Lamberg (199)             Nr. 2: Alice Hansen (219)           Nr. 3: Inge Løfvald (221)       

Oldboys: 

                                                                                                    

Nr 1: Sigurd E. Hansen (194)   Nr. 2: Thomas A. Hansen (195)   Nr. 3: Bent H. Mikkelsen (199) 

Årets skævert   

              

Carsten B. Carstensen               3 glade vindere     

Tusind tak til 

        

for flotte præmier 



                                                                                                                            Til fordel for 

 

 

Vi spillede 3-kølle-match Stableford i 2 rækker  

A-rækken: 

   

Nr 1: Sigurd E. Hansen (30)        Nr 2: Peter Mose (29)            Nr 3: Thomas Hansen (29) 

B-rækken: 

    

     Nr 1: Sonja Engel (30)       Nr  2: Carsten B. Carstensen (29)     Nr 3: Mette Lage (27) 

 

 

                                           

                          

        

 

 

SLÅ ET SLAG - match 

søndag 13. august – 27 spillere 

  

Udover præmierne til de tre bedste i hver række 

blev der trukket lod om mange fine præmier. 

 

Der blev ialt indsamlet 4000 kr til det gode formål 

https://www.cancer.dk/
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TAK TIL         


