
                                            

 

 

     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.  

2018 har været et godt år. Vi har haft en pæn indtjening, og vi har været heldige stort set at 

opretholde medlemstallet. Greenfee-indtægten er som vi havde håbet,  ja der er faktisk plus på 

samtlige indtægtskonti i forhold til det budgetterede - og sør’me om ikke også det er lykkedes os 

at bruge de fleste penge igen - dog ikke anderledes end at vi forventer at afslutte året med et 

tilfredsstillende resultat.  Stærkt medvirkende til dette er at vi i år ikke har haft udgift til træner. 

Vores PGA - Ole har ikke belastet regnskabet - tværtimod har han skaffet flere gæstespillere - 

super……. det bidrager bestemt også til troen på fremtiden.  

Det har igen været et år præget af en masse aktiviteter. Mest synligt er jo nok digerne, der er blevet 

passet og plejet som aldrig før. Derudover er buske, hegn og krat blevet opstammet og studset, 

og der er plantet nye træer på strategiske steder - dette er udført af frivilligt personel. Vi har fået 

oprenset nogle af søerne samt etableret en ny sø på hul 16 med hjælp fra DGI/DIF.   

Vi har udvidet vognparken med 4 buggies - de 3 finansieret af Sydbank Fonden - så vi nu råder 

over 7 buggies i alt. De er meget efterspurgte, så det er rigtig fint.  

Hvad man derimod ikke umiddelbart kan se er drænarbejdet, hvor vi har forsøgt at udbedre de 

værste steder. Det bliver spændende at se hen over vinteren, hvor meget det har hjulpet.  

Banen - Ja kort fortalt, startede det godt - men så kom tørken samtidig med nedbrud på 

vandingsanlægget - det var rigtig skidt. Alligevel sluttede det hele godt igen, forstået på den 

måde, at vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra såvel medlemmer som 



gæstespillere.  Selv vores greens, der absolut ikke var kønne at se på - ja de lider faktisk stadig, 

men de har dog været absolut spilbare, - og sådan har det ikke været på alle golfbaner.  

Tørken var ubarmhjertig, og jeg mener der er en god anledning til at rose Henning og hans folk 

for det de har formået med de få midler, vi nu engang har til rådighed.  Vi har i løbet af året 

udskiftet nogle maskiner - største indkøb er en “ny” semi-roughklipper til 80 tkr. Trods det har 

vi stadig været ramt af mange ærgerlige skader/reparationer på vore maskiner. Maskinparken er 

vores akilleshæl. 

Igen i år en stort tak til Ærø Kommune for tilskud på 150 tkr samt en bevilling for 2019 på 

tilsvarende beløb - det er lige akkurat det,  der gør arbejdet muligt og holder gejsten oppe. Jeg 

tror stadig på, at vi om ganske få år vil formå at have udskiftet de fleste maskiner - dermed færre 

reparationer og ikke behov for tilskud. Det må og skal være ønskescenariet.   

Vi er dog fortsat meget sårbare - men hvis vi kan blive ved med at udbedre lidt hvert år, og stadig 

få økonomien til at hænge sammen - opretholde eller gerne øge medlemstallet - få en lige så god 

sommer i 2019 som i år - og stadig få en masse støtte fra  vore frivillige hjælpere - det er dem der 

gør det muligt og værdien er uvurderlig. Så tror jeg på Klubbens fremtid…  

Poul Erik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fra Chef-greenkeeperen   

Vi har haft en af de varmeste golf-sæsoner jeg har oplevet i de tyve år jeg har været greenkeeper. 

Det har også givet os nogle udfordringer med vores greens og teesteder. 

Vores vandingsanlæg har ikke fungeret som vi gerne ville.  

Vi arbejder på at få anlægget til at virke optimalt, og med hjælp af Søren, SR-elektro og Bent, 

Ærø Maskiner håber og tror vi på at vi får gang i det til den kommende sæson.  

Som sagt så ofte, har vandingsanlægget aldrig fungeret optimalt i klubbens tolv års historie.  

 

Vi er også i færd med at udskifte de gamle sprinklere som ikke virker på greens og teesteder, og 

det er ret omfattende, da der skal graves et ret stort hul, - og som I ved har vi ret mange sten og 

ler i undergrunden her på banen/øen.  

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK  

Ordinær generalforsamling i Ærø Golf Klub. 

lørdag den 23. februar - kl. 11.00   

Officiel indkaldelse sendes ud senere i januar 

Bestyrelsen 

  

  

 

 



På grund af det varme og tørre vejr har vi ikke klippet så meget som vi plejer, og det har givet 

lidt ekstra tid til dræning på banen, vi mangler dog stadig nogle bunkers.  

 

Efter denne sæson er vi ude af vores leasingforpligtelser på maskinerne, det giver os mulighed til 

at købe gode, brugte maskiner. Vi er så heldige at have en pålidelig maskinleverandør.  

Vi er godt i gang. I denne sæson har vi købt en greenklipper, en tee-klipper og en 

semiroughklipper og til den kommende sæson får vi en fairwayklipper.  

Vi køber ikke nyt, vi køber godt brugt og så holder vi os til ét mærke p.g.a længere holdbarhed 

og det gør det lettere med indkøb af reservedele. 

Vi arbejder på at have en velfungerende maskinpark ved udgangen af 2021 og vi arbejder med 

de midler vi har, og de maskiner vi har i maskinhallen er fremover vore egne.  

I denne sæson har vi haft utrolig mange maskinnedbrud og det betyder jo at så længe de holder 

på værkstedet kan vi ikke klippe med dem.  

 

Vi har også fået udgravet dammen på hul 1 og en ny på hul 16, hvor der altid står vand.  

Vi forsøger også at holde bevoksningen lidt nede i de resterende vandhuller vi har på anlægget, 

så vi får et synligt vandspejl.  

 

Vi er i færd med at plante andre buske/træer mellem hul 1 og 7og mellem hul 3 og 6, da vildtet 

har været hård ved de træer vi plantede i første omgang. Vi forsøger at plante nogle små træer på 

digerne som en slags pejlemærker og de bliver selvfølgelig opstammet, så vi ikke river os på 

dem.  

 

Endnu en gang vil jeg takke for det gode og konstruktive samarbejde med bestyrelsen.  

En tak til Henrik og Allan for sæsonen 2018 - og uden at genere nogen, så har digerne vel aldrig 

været så flotte som i 2018 ? Stor tak til Henrik.  

Tak til Ole Steen for din anderledes måde at træne på - du gør også en forskel.  

Også en kæmpe tak til alle de frivillige som hjælper til for at få det hele til at hænge sammen, 

uden jer er det svært. Glæder mig til vi ses igen i sæson 2019. 

Henning Lund 

 

 

 

 

 

En fairway er en smal strimmel slået græs, der 

adskiller to hold golfspillere, som leder efter bolde 

ude i roughen 



Medlemssituationen for året der er gået og det kommende år. 

 

Kontingent-indbetalingerne i 2018 er på niveau med 2017, der kan være forskydning i de enkelte 

kontingentarter, men det er er uden betydning i denne sammenhæng. 

Den samlede kontingent-indbetaling i 2018 er kr. 888.000,00. 

Kontingentet for første halvår 2019 udsendes ultimo januar med forfald 1. februar 2019, - jeg vil 

i den forbindelse opfordre medlemmer, der endnu ikke er til tilmeldt betalings-service, at blive 

tilmeldt i din bank. Der er en stor lettelse i bogføring når kontingentet skal bogføres. 

Men der er mørke skyer for det kommende år.  

Der er for nuværende udmeldelser for kr. 50.000,00 og tilsvarende indmeldelser for kr. 

10.000,00. Erfaringsmæssigt kommer der flere udmeldelser når opkrævninger kommer frem til 

medlemmerne. 

Så realistisk er min vurdering at vi starter året med noget der ligner et minus på kr. 

50.000,00. Det svarer til 8 fultidsmedlemmer eller 66 Fleks medlemmer. 

I 2018 havde vi 8 prøvemedlemmer, heraf blev 3 indmeldt i klubben med nedsat kontingent 

første år. 

Så den kommende opgave i 2019 bliver at markedsfører klubben, så vi kan få nogle flere 

prøvemedlemmer, flere fuldtidsmedlemmer og flere greenfee-gæster. 

 

Ebbe Staugaard 

Kasserer 

 

    

 

 

 

 

GOLF : Et spil, hvor en 

kugle med en diameter 

på 4 cm placeres på en 

kugle med en diameter 

på 13.000 km. 

Det gælder om at 

ramme den lille kugle 

– ikke den store ! 



Servicegruppen 

Igen i år har servicegruppen fungeret rigtig godt. 

Vi dækker vagter fra 1. april til slut oktober hver dag i klubben fra kl ca.8.00 til ca. 17.00 - alt 

efter om der er gæster og hvordan vejret er. 

Vi får mange positive tilkendegivelser fra gæster, der er glade for vores imødekommenhed og 

vejledning om banen, - hvad der forgår på øen, gode spisesteder osv. 

Vi er 10 golfere, der dækker alle disse vagter. Vi nyder det, da det giver et godt indblik i klublivet 

og vi møder en masse medlemmer, og ikke mindst turister der skal en tur i tårnet. 

Vi har også funktioner som rengøring af klubbens lokaler samt at holde terrassen ren og 

ordentlig. Vi er med alle vores gøremål en vigtig gruppe i hverdagen for både interne og 

eksterne golfspillere. 

Vi glæder os til at starte i det nye golf-år 2019. 

Med golf-hilsen, Susanne 

               

Fra vores PRO   

Et fantastisk 2018 er slut, men sikke et år. Jeg sender de største tanker til alle jer golfere, øboere, 

samarbejdspartnere og nye venner på øen.  

Efter nogle spændende måneder som øens nordligste beboer, blev jeg så den med "længst" til 

arbejde - efter at jeg fik fast grund under fødderne i Ommel. Jeg elsker Ærø og vil sige så mange 

tak for en dejlig modtagelse. 

Golfen, stemningen, varmen, kulturen, jargonen og sproget er kommet rigtig tæt på min sjæl. Jeg 

bliver her :-) 

 

Vi fortsætter med 10-turs kortet og åbner for individuel undervisning og clinics. 

Skulle der være øvrige fremtidsønsker hører jeg gerne nærmere. 

 

Det lyder som en "Oscar-tale”, men jeg kan ikke undlade at takke Susanne Bramstrup for gøre 

min drøm til virkelighed, da hun gjorde mig opmærksom på muligheden for at supplere med at 

arbejde for Feriepartner, der udlejer mange huse på Ærø. 

Hovedet pulser med tankerne om, hvordan vi får flere medlemmer, hvordan vi får flere gæster. 

Og jobbet - ved siden af golfen - hos MOB Feriepartner har åbnet mange døre og muligheder, - 

også for at få flere golfspillere til øen. Vi mangler dog stadig ca. 30 huse til udlejning, for at 

kunne dække den efterspørgsel vi allerede nu kan se der er på ferie og golfspil på Ærø. 

 

Igen vil jeg sige tak for velkomsten på øen og ønske os alle en fantastisk sæson.    

Ole Steen, PGA 

 



GOLF – BRIDGE 2018 

  

Traditionen tro blev turneringen afholdt i pinsen, og næsten traditionen tro blev det afholdt i 

godt, men til tider blæsende vejr. 

Turneringen havde 5 års jubilæum, og et par deltog for 5. gang. Derudover var der mange 

gengangere, så vi håber på fortsat god tilslutning. 

Tusind tak til de mange dygtige og glade medhjælpere, - uden jer havde arrangementet ikke ladet 

sig gennemføre. 

Kirsten, Flemming, Terje og Bodil 

 

Golfsingler på besøg 

For sjette gang havde jeg arrangeret en tur til Ærø for golfsingler. De kom lørdag den 15. 

september direkte ud til golfbanen, hvor vi spillede 18 huller. Herefter kørte de til Villa 

Blomberg, hvor de skulle overnatte. Vi spiste på Villa Blomberg lørdag aften med mad fra 

Anne’s Landkøkken. Søndag mødtes vi igen i golfklubben og spillede 18 huller i dejligt vejr.  

 

Alle var glade og tilfredse – roste vores bane meget. Så det var en fin week-end. 

Bente Mose 

 



Turneringsplan 2019: 

Dato    Matchnavn / spilform   Matchfee 

Søndag 14. april Åbningsmatch Parmatch   100 kr 

Søndag 5. maj        ÆrøAuto/Nautic Wood      Stableford   100 kr 

Søndag 2. juni      Rise Sparekasse Hallington   100 kr 

Søndag 30. juni Slå et slag  3-køllematch   100 kr 

 

Søndag 11.august  Superbrugsen  A:Slagspil m/hcp, B: Stableford 100 kr 

Lørdag 31. august 

 + Søndag 1. september       Klubmesterskab slagspil u/hcp  200 kr 

Søndag 27. okt        Afslutningsmatch Flagspil   100 kr  

            

 

 

 

Senior golf tur til Brundtland Golfcenter 

Vi vil arrangere en tur til Brundtland Golfcenter mandag den 8. april med en overnatning. Vi 

spiller mandag eftermiddag, hygger os sammen med en middag om aftenen. Næste morgen får 

vi lidt morgenmad og spiller så igen 18 huller.  

Efter endt runde er tiden vores egen, hvis nogle ville et smut til Tyskland. Vi køre to i hver bil, 

så er vi fri for en trailer. 

Denne tur koster 945,- kr. (i delt dobbeltværelse) med 2 x golf, aftensmad og morgenmad. 

Enkelt værelse koster 150, kr. ekstra. Der kan lejes buggy som koster 250,- kr. 

Skulle I have lyst, til at deltage i denne tur, bedes I melde tilbage senest lørdag 9. marts til:  

Anette Ullman mobil 21 49 88 79 eller Jette Andersen mobil 50 46 16 36 

I vil få en nærmere plan for turen når vi har fået tilmeldingerne og vi nærmer os den 8. april.  

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 2019 : 3-5 juni 

Turen går til Pejsegården i Brædstrup igen 

Pris 1720 kr. (i delt dobbeltværelse) Enkeltværelse koster kr. 220. 

Denne pris inkluderer: 

       2 overnatninger       2 x morgenmad          2 x 2 retters middag 

                                                 3 x greenfee 

Vi spiller Fredericia      mandag på vej til Pejsegården  

                                                      Himmelbjerget tirsdag     

og Barløseborg      onsdag på vejen hjem  

Vi kører to i hver bil, da det er det letteste, når vi skal spille på forskellige baner hver dag og 

ingen af banerne ligger i gåafstand fra Pejsegården. 

Da vi gerne vil reservere nogle værelser beder vi om en tilkendegivelse fra jer 

senest 1. maj 

De af jer som gerne vil have enkeltværelse bedes oplyse det. Hvis I ønsker at køre Buggy må I 

også meget gerne oplyse det ved tilmeldingen. 

Når vi har fået alle tilmeldinger får I en plan for turen, med afgang mv. 

Skriv eller ring til os:  

Anette: anette@ullman.dk mobil 21498878.  

Mette: persbro.ml@gmail.com  Mobil 22632281  

Anette og Mette 

 

mailto:anette@ullman.dk
mailto:persbro.ml@gmail.com
https://www.himmelbjerggolf.dk/wp-content/uploads/2014/06/hul-18-e1528543900643.jpg
http://bbgolf.dk/images/Artikler/Barløseborg_Golfklub1.jpg


                                                                                                                     

 

 

 

I det dejligste forårsvejr blev der spillet FOURBALL med par sammensat af 

turneringsudvalget. 

          

        Nr 1 - med 45 point      Nr 2 – med 39 point 

    Bent Hvolbøl & Else Larsen       Jørgen Kock & Bente Svava Hansen 

                   

            Nr 3 – med 37 point   

   Martin Sand & Rie Pape Møller 

 

 

 

 

 

 

ÅBNINGSMATCH 

søndag 8. april – 36 spillere 

 

Tak for flotte præmier fra 

Restaurant Arnfeldt        Restaurant Mumm        Restaurant Spiseriet  

Dan-Bo Møbler                     Ærøskøbing Røgeri                 Viking, Tranderup 

Nærmest hullet: 

            

         Hul 5:   Hul 10: 

Morten Bækmark                      Mette Lage  

         7,37 m                                     5,53 m 

 



 

                                                                                                                     

 

 

Endnu en match i fremragende vejr. Vi spillede Stableford i 2 rækker. 

A-rækken 

                             

  Nr 1: Bent Hvolbøl,  37       Nr 2: Flemming Dovald, 37     Nr 3 : Mogens Larsen, 35 

B-rækken 

                          

Nr 1:  Sv.Åge Korup, 38         Nr 2 : Morten Bækmark, 35     Nr 3 : Niels Bjerre, 25 

              Nærmest hullet:              Længste drive, hul 18:   

   

Her           

 

 

 

Og så var der birdie-vin fra Dagli’ Brugsen til Bent Hvolbøl, Jørgen Kock, Mogens Larsen og Morten Bækmark 

 

 

 

ÆRØ AUTO CENTER og NAUTIC WOOD 

Match søndag 6. maj 

 

Tak for flotte præmier fra     og   

              

 

5: Bent Hvolbøl,    10: Eva Kock, 

      3,12 m                        8,22m   

                             

Morten Bækmark    Rie Pape Møller 



                                                                                                                     

 

 

 

En jernmatch, hvor køller ikke måtte anvendes. Vi spillede Stableford i 2 rækker. 

A-rækken 

                             

  Nr 1: Jørgen Kock, 38                Nr 2: Max Kristensen, 27     Nr 3 : Martin Sand, 27 

B-rækken 

                        

Nr 1: Diana Häggman, 36         Nr 2 : Bente Svava, 28           Nr 3 : Per Sørensen, 27 

              Nærmest hullet:     

Hul 5, 7.09 m      

Th. Kristensen 

 

Hul 5, 13,39 m 

Jørgen Kock                            

 

                    

RISE / FLEMLØSE - MATCH 

søndag 10. juni 

 

Og så var der flotte klappræmier til 

ALLE, Doneret af SparInvest 

      

     

 

Tak til     for meget flotte præmier 



                                                                                                                     

 

 

 

A-rækken spillede SLAGSPIL med handicap : 

                                                  

Nr 1: Knud Præst (68 slag)              Nr 2: Anthony Pengelly (79 slag)       Nr 3: Thomas Hansen (79 slag)                             

B-rækken spillede STABLEFORD : 

                                                        

Nr 1: Diana Hägmann (42)                  Nr 2: Anette Ullman (37)             Nr 3: Marie Louise Østblom (37) 

Nærmest hullet: 

                         

 

 

                    

 

S U P E R B R U G S E N – M A T C H 

søndag 5. august 

 

Tak til     for flotte præmier og dejlig frokost. 

Hul 5 

Thomas 

Hansen 

8,82 m 

Hul 10 

Kristian  

Vesten 

6,32 m 

Hul 16 

Bodil  

Lamberg 

1,47 m 



                                                                                                                     

 

 

 

 

En 3-kølle-match. Vi spillede Stableford i 2 rækker. 

A-rækken: 

              

   1: Terje Lamberg (33)              2: Jesper la Cour (32)                  3: Morten Bækmark (32) 

                                                        Silkeborg golfklub 

B-rækken: 

                                   

  1: Kirsten Venzin (33)                      2: Inge Løfvald (32)                   3: Sonja Engel (32) 

 

Længste drive på hul 1: 

           
       

        SLÅ ET SLAG FOR          

match søndag 26. august 

 

Cecilia Bjørklund  

og Lars V. Larsen 

Begge fra Søhøjlandet Golf          

 

Der blev samlet 

4250 kr 

Til det gode formål 

https://www.cancer.dk/


K L U B M E S T E R S K A B E R    2 0 1 8 

2 runder slagspil – afholdt Lørdag 8. + Søndag 9. september med 28 deltagere 

HERRER: 

                                                                                                                                       

     Nr. 1: Jørgen Kock (187)  Nr. 2: Flemming Dovald (192)  Nr. 3: Mogens Larsen (197) 

DAMER: 

                                                                                                                                                                                        

 Nr. 1: Rie Pape Møller (205)   Nr. 2: Diana Häggman (212)   Nr. 3: Bodil Lamberg (222)       

OLDBOYS: 

                                                                                                    

Nr 1: Jakob Møller (197)   Nr. 2: Bent H. Mikkelsen (204)   Nr. 3: Michael Andersen (210) 

Årets skævert   

                

Sebastian B. Juhl          3 glade vindere     

Tusind tak til 

        

for flotte præmier 



                                                                                                                     

 

 

 

Vi spillede Foursome Slagspil i par over 9 huller: 

                          

              Nr 1 - med 49 slag      Nr 2 – med 53 slag 

    Anthony Pengelly & Willy Knudsen Hanne Lindholm & Poul Erik Terkelsen 

                

             Nr 3 – med 53 slag   

  Bodil Lamberg & Max Kristensen 

Og så var der masser af fine klap-præmer   –   mange var heldige : 

                    

            

M E D H J Æ L P E R M A T C H 

søndag 7 oktober – 24 spillere 

 

 

Tak for flotte præmier fra 

   m.fl 

Tak til BESTYRELSEN for en dejlig dag 

Og tak til Britta Wahlberg for skøn mad 



                                                                                                                     

 

 

 

Der blev spillet FLAGMATCH med handicap i 2 rækker 

A-rækken: 

                

       1: Peder Filipsen                 2: Flemming Dovald                  3: Jørgen Kock 

B-rækken: 

                                         

           1: Bente Svava                     2: Kim Perthu                      3: Svend Aage Korup 

                 Nærmest hullet: 

          

   Hul 8 – 6,02 m hul 10 – 6,49 m 

   Mogens Larsen Flemming Dovald 

Dagens bedste hul: 

Bent Hvolbøl Mikkelsen lavede hole-in-one på hul 16 – TILLYKKE ! 

        A F S L U T N I N G S M A T C H  

søndag 28. oktober – 39 deltagere 

 

    Tak TIL         

For flotte præmier 



 

 
      
 
 

                             
 
 

           
 

              

              
 

                                                                                   
 

       
 

          
 

                                   
 
 

                        T A K   T I L   
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