
                                            

 

 

     Formandens klumme  

 

Et helt fantastisk år ..  

Igen i år vil jeg gerne indlede med at ønske alle medlemmer, medarbejdere og sponsorer et rigtig 
godt og lykkebringende nytår - med stor tak for året som gik.  

Alt gik dog ikke som forventet, heller ikke i 2020.  

Vi begyndte året med en klar udmelding om, at efter vi havde overtaget banen kunne vi klare os 
selv økonomisk. Maskinparken blev gjort klar og toptunet - banen begyndte at ligne det vi gerne 
ville have - ja, vi var klar til at modtage en strøm af gæster.  

Det gik jo bare ikke som vi havde håbet.  

Den 20. februar måtte vi lukke banen, der flere steder var så medtaget af regnmængden, at det var 
uforsvarligt at spille. Efterfølgende blev vi gjort bekendt med Coronaen, og den 18. marts måtte 
vi lukke Klubben jvf. henstillingerne fra DGU. Fra april blev restriktionerne gradvist lempet, og 
vi kunne så småt begynde at spille igen. Coronaen var dog direkte årsag til mange aflysninger - 
større grupper af greenfee gæster, turneringer mv. blev aflyst. Det så virkelig skidt ud for klubben 
- kassen var aldeles tom og vi var i Bestyrelsen ikke i stand til se nogen bedring forude.  

Men den kom - rigtig mange gæster besluttede, at skulle man sydpå i år var Ærø målet. At det så 
tillige i højsæsonen var gratis at komme til øen, øgede kun mængden, men selv i september og 
oktober kom der mange, og i alt bevirkede det at antallet af spillede runder af greenfee-gæster i 
2020 nåede et rekordhøjt antal på 3.300. 

 



Dertil kommer, at en tilfredshedsundersøgelse på Google My Business giver Klubben 4 stjerner 
ud af 5 mulige. Se det er der fremtid i - derfor stor tak til de mange frivillige, der hver især yder 
en uvurderlig indsats, samt til Henning - han får rigtig megen ros, så ham kan vi godt være glade 
for.  

Og det hjalp - hele Bestyrelsen smilede om kap med solen, og balancen så nu pludselig helt 
anderledes og særdeles tilfredsstillende ud. Jeg kender ikke det eksakte årsresultat p.t., men jeg 
tror der bliver en pæn “buffer” til de kommende år.  

Det er Bestyrelsens holdning, at vi trods den nuværende gode likviditet ikke ændrer strategi - dvs. 
vi fortsætter den nøjsomme linie. Alligevel har vi dog iværksat nogle tiltag på såvel banen som på 
bygningskomplekset - ikke mindst i kraft af et corona-tilskud på ca. 25.000 kr samt donationer fra 
Nordea-Fonden 15.000 kr, DIF&DGI 25.000 kr samt SE-Vækstpulje på hele 60.000 kr.  

Fremtiden tegner således lysere end vi har set det i mange år, men …  

vi er meget afhængig af vore sponsorer, og deres fortsatte støtte, og frem for alt SKAL 
vi have nogle flere medlemmer. Det er trods alt basis for Klubbens fremtid.  

Jeg vil gerne slutte med en stor tak til vore frivillige hjælpere - på kontoret og på banen samt 
trænerteamet - men også komme med en opfordring til at endnu flere melder sig til et lille 
fritidsjob.  

Poul Erik 
 

 

Fra chefgreenkeeperen 

 

Til trods for at 2020 startede med mange aflysninger af greenfee-gæster og generelt set mange 
restriktioner pga Covid-19, endte året 2020 som det bedste i klubbens historie. 

 
Mandskab. 

Året startede med 1 heltidsansat (undertegnede) og Peter Teikov på 7 måneders kontrakt, men på 
sensommeren måtte Peter kapitulere pga helbredet.  Vi var så heldige at den nylig tilflyttede, 
Anders West, kunne træde til for resten af sæsonen.  Han er nu på barselsorlov indtil han starter 
op igen på banen ca. den 1. april for resten af sæsonen. 

Normalt set ville det være umuligt at holde banen i den stand den er med så få ansatte, men kudus 
til alle de frivillige som har hjulpet hele året; uden dem var det umuligt at vedligeholde 
anlægget.  TUSIND TAK til alle som har hjulpet på banen og ellers i klubben. 

 
 

 

 



Maskiner. 

Vi er nu i mål med hensyn til en driftssikker maskinpark.  Dette har sket på kun 4 år og klubbens 
handlekraftige bestyrelse er at takke for dette. 

Vi må også takke Henrik, HR Salg & Service for det fantastiske samarbejdet vi har haft gennem 
flere år, samt lokale samarbejdspartnere. 

Der vil selvfølgelig være løbende udskiftninger i årene fremover, men vi er godt kørende i 
øjeblikket. 

Vi er heldigvis enige om at ikke købe nye maskiner, men holde os til godt brugte, ny-servicerede 
maskiner når vi skifter ud.  Dette er kost effektivt når vi nu er en lille klub med et mindre budget. 

Det skal alligevel siges at vores maskinpark står lige så godt som mange andre større klubbers på 
landsplan. 

Igen kan vi takke en handlekraftig, men økonomisk ansvarlig bestyrelse. 

 
Banen. 

2020 har været en lang sæson pga. de høje temperaturer hvor græsset har groet længe. Siden hen 
i december har vi ikke kunnet klippe på anlægget pga. at banen er fugtig.  Banen er stadig spilbar 
og som en af de få baner i landet, kan vi stadig bruge buggy. 

Vandingsanlægget kommer højst sandsynlig til at virke optimalt i 2021 for første gang i klubbens 
historie. 

I år vil vi fortsætte arbejdet med at fælde træer som gror ind i greens og teesteder.  Disse træer 
skygger også på banen og skaber unødig fugt og derved øget svampetryk, som f.eks på green 
12.  Efterfølgende rodfræser vi., da rødder gror ind i visse teesteder og greens, som green hul 15 
og tee hul 15 og 16. 

I 2021 begynder arbejdet med at bekæmpe mos på banen, primært på greens. 

Vi mangler stadig at få det sidste sand fordelt i bunkerne. 

Dræn arbejde er nu udført på hul 1 og 4 og vi håber at hullerne nu bliver mere tørlagte. 

Klubbens medlemmer skal have stor ros for den måde de rydder op efter sig selv på teestederne 
med hensyn til brækkede tees og cigaret skodder. 

Vores nabo, Claus, har været til stor hjælp med at fjerne store sten på banen med sin rendegraver; 
han skal have stor tak for det. 

 
Med dette indlæg vil jeres greenkeeper takke for endnu et spændende og godt år på Ærø og jeg 
glæder mig til en ny sæson. 

Igen, stor tak til alle som hjælper på banen og jeg håber vi genoptager samarbejdet også i år. 

 
Med venlig hilsen 

Henning 

 



Fra Begynderudvalget 

 

Året 2020, hvor vi blev lagt ned af Covid-19, har til trods for det været et godt år for klubben – 
også mht medlemstilgang. Vi havde et godt tilbud, som gav pote. Mange tilmeldte sig den gratis 
træning. Ole Steen blev desværre sygemeldt undervejs, men så kom Mark Steenberg ind som 
hjælpetræner, - det var heldigt for klubben.  

Stor tak til Ole og Mark. Nybegynderne mødte efterhånden flittigt op til kaninmatcherne onsdag 
eftermiddag. 

Stor tak til alle medlemmer i udvalget for jeres engagement – det betyder alt at vi er et godt team, 
der kan tage denne tørn. 

På udvalgets vegne 

Bente Mose 

 

 

 

 

Fra Turneringsudvalget 

 

Matcher 2021 

Åbningsmatch      11. april      Stableford 

Ærø Auto Center/Nautic Wood    16. Maj     Stableford 

Rise Sparekasse     06. juni      Flagspil 

Superbrugsen     27. juni    3-kølle 

Slå et slag      15. august     Texas scramble 

Klubmester     4. og 5. september    Slagspil 

Afslutnings match     10. oktober    Stableford 

 
Turnerings udvalget består af: 

Anette Ullman, KirstenVenzin, Johannes Renneberg og Casper Sejr  

 

 

 



Nye bag-rum 
  
Så er det "nye" bag-rum ved at være klar til indflytning, og vi modtager gerne en melding om dit 
ønske.  
 
Huslejen er fastsat således - og den gælder for alle bag-rum.. Dog vil vi primært tildele jer plads i 
det "nye" rum, hvor der bliver 62 pladser: 
  
Gulvplads 450kr/årligt 
1. sal lidt billigere 350kr/årligt. 
  
Pladserne på 1. sal er sænket lidt, så det er mere overkommeligt at løfte bag'en på plads. Disse 
pladser vil især være velegnet for de medlemmer der benytter buggy og derfor ikke skal have plads 
til en trolley, samt yngre og stærke medlemmer, der nemt kan svinge grejet på plads.  
 
Der bliver desuden mulighed for opladning af batterier - incl. i huslejen - og I må forvente at 
skulle adskille bag og trolley for at kunne få plads til grejet. Alle pladser vil blive tildelt i den 
rækkefølge I kommer med jeres ønske. 
 
Du skal have påsat bag-mæke og alt grej SKAL være inden for den anviste plads - der må ikke 
være noget der "stikker ud" på gangarealet - så kommer vi med en nedstryger..... 
  
Ring eller skriv til Manfred på  

61 71 32 17 - maleho@live.dk 

og angiv dit ønske - så vil vi forsøge at efterkomme så mange som muligt. 
 
Du vil senere få besked om dit plads-nr, og hvornår der er klar til indflytning. 
 

Manfred 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maleho@live.dk


 
                                                                                                                     

 

 

Vi spillede Stableford i 2 rækker. 

A-rækken 

                                                                               

Nr 1:  Peder Filipsen (38)       Nr 2: Rie Pape Møller (38)      Nr 3 : Sigurd E. Hansen (35) 

B-rækken 

                                                                      

Nr 1: Johs. Renneberg (33)       Nr 2 : Karin Korup (33)       Nr 3 : Hans Erik Hansen (32) 

Nærmest hullet: 

                                   

Hul 8 – 4,60 m    Hul 10 – 9,62 m 

Hans Erik Hansen   Thomas Christlieb 

                    

 

RISE / FLEMLØSE - MATCH 

søndag 7. juni 

 

 

Tak til 

 

For dejlige drinks før… og efter…. 

og flotte præmier 



                                                                                                                     

 

 

 

Vi spillede Stableford i 2 rækker, men kun med tre ”våben” 

A-rækken 

                                                                

Nr 1:  Jørgen Riis (35)       Nr 2: Torill Aadland (31)      Nr 3 : Max Kristensen (29) 

B-rækken 

                                                

Nr 1: Ebbe Andersen (40)       Nr 2 : Jørn Filskov (30)       Nr 3 : Mio Østblom (27) 

 

 

                                   

              

  

 

 

        TREKØLLE - MATCH 

søndag 28. juni – 28 deltagere 

 

      

Tak til 

Restaurant Arnfeldt -  Restaurant Mumm  

Den lille Cafe  

Hotel Marstal og Ærøskøbing Røgeri 

for dejlige præmier 



                                                                                                                     

 

 

 

   A-rækken spillede slagspil m. handicap – B-rækken spillede Stableford 

A-rækken 

                                                                                       
Nr 1:  Henning Hürdum (72)    Nr 2: Terje Lamberg (72)        Nr 3 : Jørgen Kock (73) 

B-rækken 

                                                                            

Nr 1: Bente Mose (38)     Nr 2 : Susanne Bramstrup (36) Nr 3 :Carsten B. Carstensen (36)                    

SUPERBRUGSEN - MATCH 

Søndag 9. august 

 

4 spillere kom nærmest hullet 

                                                

      5: Sonja Engel                8: Mark Stenberg        10: Bent Hvolbøl          16: Thomas Christlieb 

 

Tak til         for morgenbitter – flotte præmier – og dejlig frokost 



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

2 runder slagspil uden handicap – afholdt Lørdag 29/8 + Søndag 30/8 med 29 deltagere 

HERRER: 

                                                                                                                                                                                                          

  Nr. 1: Thomas Christlieb (174)   Nr. 2: Jørgen Kock (178)  Nr 3: Lars Christensen (178) 

DAMER: 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Nr. 1: Torill Aadland (207)   Nr. 2: Bodil Lamberg (220)  Nr. 3: Susanne Bramstrup (221)       

OLDBOYS: 

                                                                                                                                             

Nr 1: Bent H. Mikkelsen (174) Nr 2: Henning Lund (191) Nr. 3: Thomas Hansen (194) 

Årets skævert                                 

                 

Mette Lage                  3 glade vindere     

Tusind tak til 

        

 

                  for flotte præmier 

 HR Salg & Service 



                                                                                                                     

 

 

Der blev spillet FLAGMATCH med hcp over 18 huller 

A-rækken: 

                                                   

     1: Peter Filipsen                             2: Palle Thrue                           3: Thomas Christlieb 

B-rækken: 

                                                                    

    1: Sv. Aage Korup                         2: Tina Vigsø                              3: Conny Neumann 

Nærmest hullet: 

                                                                                  

     Niels Hansen             Jørgen Riis          Malcolm Pearson         Sigurd E. Hansen 

    Hul 5 – 2,17 m            Hul 8 – 8,39 m      Hul 10 – 1,62m             Hul 16 – 4,60 m                                               

 

                     

    

 

     

 
 
 

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

søndag 18 oktober – 51 deltagere 

 

    Tak TIL         

For flotte præmier 



 
      
 
 
                             

                            

               

                                        
 
 

                                                
 

                               
 
 

                                                                 
 

                                                  
 

                                                            
       
 

                                         
 

          
 

      T A K   T I L        VORE SPONSORER : 

https://www.concordia.dk/
https://www.thyboron-autohandel.dk/


 
 

                                    

                                                   

            .                                

                                                   …        

 

                                                                            

 

                                     

 

 

Også Tak til: 

Fod på fødder   –   Wiking Tranderup   –   Gæstgiveri Bregninge  - 

Ærøskøbing Røgeri   -   Skorstesfejer Johannes Renneberg 


