Bestyrelsens beretning 2018
Så er det tid til den ordinære generalforsamling i golfklubben, og lige om lidt er det jul. Og
formanden har justeret lidt på den sædvanlige årsberetning, så I kan roligt læne jer tilbage i
sæderne og hvile ørerne, for det kommer sikkert til at lyde som sidste år..
Men I tager fejl. Året har på den gode side være præget af jubilæumsfestlighederne og på den
noget mere kedelige side skal vi tale om banen og restauranten og så er der selvfølgelig et par
andre emner også.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jubilæet
Banen
Restauranten – fra et i den grad ændret perspektiv
Økonomien
Men heldigvis også om de mange frivillige der yder en kæmpeindsats
Og om strategien for de kommende år, der også kommer til at kræve en indsats af jer
Og så er der selvfølgelig alt det sædvanlige

25 års jubilæet
Det har været et rigtigt godt jubilæumsår med masser af festligholdelse af klubbens først
25 år. En tredages jubilæumsturnerig med mere end 200 deltagere. En jubilæumsfest med
ca. 100 deltagere. Et marked der regnede væk – i det omfang det ikke allerede var blæst
væk. Og flot omtale af klubben i diverse blade og sociale medier.
Men også en masse billeder fra de første 25 år, så alle kunne tage en tur down memory
lane. Og et fantastisk flot jubilæumsskrift – udarbejdet af Frede Baldersbæk.
Jubilæumsudvalget var utrolig kreativt og det kom der jubilæumsøl og jubilæumsvin ud af,
men også plaketter til dem der har været med i alle 25 år og til dem der vandt turneringer
i årets løb. Nogen ville lige lufte deres utilfredshed med, at der blev gjort særlig stads af
25 års jubilarerne – fik de nu ikke en dyr plakette uden at have gjort noget særligt for det.
Og svaret er at plaketten ikke var voldsomt dyr, men også at de 80 medlemmer, der har
været med hele vejen faktisk hver for sig har betalt noget der ligner 125.000 kr. i
kontingent over årene – eller for de 80 tilsammen 10 mio. kr. – så en plakette til en
halvtredser er da det mindste vi kan gøre for at vise vores taknemmelighed.
Er der så noget af det, der virkede i jubilæumsåret, vi kan tage med til de kommende år?
Jeg tror, det varer lidt før vi fyrer en tredages turnering af igen – men det er da værd at
prøve. Og det med at køre andre matchformer en det sædvanlige enkeltmands stableford
er da også værd at prøve. Faktisk var bestball turneringen den bedst besøgte….
Men vi havde også besøg af Ecco touren i form af en ProAm, Det var stort set dagen efter
at alle kom hjem fra sommerferie, men alligevel var det godt besøgt. Og jeg vil ikke afvise,
at vi forsøger at hægte os på Esbjergs arrangement også i 2019 – hvor det bliver på en
anden og mere salgbar dato.
Jeg har opdaget at ordet ”udvalg” skræmmer folk helt vildt. Så jeg spørger sjælden nogen
om de har lyst til at indgå i det ene eller andet udvalg. En brainstorming gruppe der mødes
et par gange om et bestemt emne, kan man næsten altid få folk til. Men
jubilæumsudvalget tiltrak vidt forskellige folk, der både havde gode ideer og var villige til
at yde en indsats for at få realiseret både egne og holdets ideer. Tak til jer for jeres indsats

– og hvis I ikke allerede har opdaget det, så prøver jeg ihærdigt at transformere udvalget
til fremtidens sponsorudvalg.

Banen
Mange af jer ved, at jeg på grund af en skade stort set ikke har spillet i år. Det betyder
ikke, at jeg ikke har beskæftiget mig med banen – faktisk har den været i fokus i år mere
end nogensinde.
Hvis en eller anden hævngerrig gud har stået udenfor og set på vores arbejde på banen i
år, har han moret sig kosteligt. Først kom der vand, vand og mere vand. Og i konsekvens
heraf begyndte vi at dræne. Vi regnede med, at klimaforandringer og den slags nok ville
føre til, at det ikke var sidste gang, vi oplevede den slags. Så især forgreens blev drænet
så det stod efter. Det gav selvfølgelig nogle ujævne og ujævnt bevoksede forgreens ved
sæsonstarten – men hvad gjorde det, nu havde vi sikret banen mod de store
regnmængder.
Et projekt vi dårligt nåede at blive færdige med før årtiers varmeste sommer med
tilhørende sommer satte ind – fa…. Godt at vi havde fået drænet.
Nu var det jo ikke ufrivillig komik alt sammen. Faktisk var vi en af de få baner i Danmark,
der kunne fremvise grønne fairways sommeren igennem. Det fik vi masser af roser for fra
gæster og green fee spillere. Medlemmerne derimod klagede over de få steder hvor
vandingsanlægget ikke kan nå og over, at greens da aldrig har været ringere.
Og rigtigt er det da også, at sådan en tørke gør det ret åbenlyst, hvor der er pletter, som
ikke er dækket af vandingsanlægget og steder hvor vores 20 år gamle vandingssystem
trænger til reparation. Det første gør vi noget ved – men der vil være områder, vi bevidst
vælger ikke at vande. Så kommer der en tørkeperiode igen i 201 og din bold havner et
sted, hvor der helt gult og svedent, så ved du, at du har slået et skidt slag – for din bold er
havnet et sted, hvor vi mener, at ingen bør spille.
Det er værre med green-vandingen. Der ligger en ring rundt pm hver green og greensprinklerne er alle koblet på denne ring. Den teknologi der blev brugt til det for 20 år siden
er ikke super. Så nogle steder er der utætheder og andre steder er der helt stoppet, så
dele af greens skal vandes manuelt, hvis der er tørke. Vi går i gang med at skifte, men det
koster en lille formue og det giver masser af irritation for spillerne i de perioder det står på,
så det er et projekt der kommer til at løbe over nogle år.
Og apropos løbe over nogle år. Når jeg orienterer i nyhedsbrev og på generalforsamling
om, at vi har store problemer med greens og at det vil tage nogle år at rette det op, så
vælger mange at fortolke det sådan, at det nok er noget der er væk i løbet af et halvt års
tid. Og er det ikke det, så må det da være en uduelig chefgreenkeeper vi har fået fat i.
(sådan lidt karikeret selvfølgelig). Men jeg mente det faktisk, da jeg sagde ”nogle år”.
De af jer der spiller på Marbækbanen en gang i mellem kan huske de havde tilsvarende
problemer dernede for nogle få år siden. Det tog tre år at rette op. Og vi skal selvfølgelig
være optimister, men at tro, at vi er helt på plads i 2019 er meget optimistisk.
Vi har haft besøg af DGUs banekonsulent igen – og han roser det arbejde Peter og hans
folk har udført hidtil til skyerne. Vi er foran tidsplanen. De af jer der er teknisk
interesserede kan huske at problemet var, at der var opstået et filtlag på 30 cm lige under
overfladen, så græssets rødder kunne ikke nå ned til mulden – og så kan man vande og

gøde til man bliver gasblå i hovet - det hele løber lige gennem filtlaget og ned til den muld,
som græsset ikke kan nå. Så der skal prikles og hældes sand i voldsomme mængder ned i
hullerne, så der kan blive iltet og dermed skabes liv. Det så lidt dramatisk ud, da vi sidst på
sæsonen smed 90 tons sand ned i greens – men det virker altså. De 30 cm filt er krøbet til
8 cm – så der er grund til optimisme. Men skulle det ske, at vi når i mål i 2019 skyldes det
altså, at vi har en allerhe…… dygtig chefgreenkeeper. Det er ikke omvendt, at han er en
klovn, hvis han ikke kommer i mål før tid.
Og så siger jeg det igen – vi får ikke lynhurtige og bløde greens igen. Lynhurtige javist –
men ikke bøde. Blødheden var et sygdomstegn.
Og i den kommende vinter vil vi dræne lidt mere, men det vil Aage fortælle om senere.
Men banen var ikke helt færdig med at drille. De store greensklippere gik i stykker – og i
stedet for at reparere dem endnu en gang valgte vi at købe nye. Vi gjorde det vel vidende,
at der ikke var helt plads i budgettet – så vi kommer til at tage lidt af egenkapitalen til
formålet. Men greens er vores hjerteblod, så det var et nødvendigt skridt.
Og for at føje spot til spe kom der sygdom i greens sidst på året. DGU konsulenten mente,
at vi klipper greens for langt ned til hverdag. Så vi hæver klippehøjden et par mm i det
daglige, så græsset får bedre vækstbetingelser og bedre kan modstå sygdomsangreb. Et
par gange om året kan vi godt klippe i bund og have superhurtige greens, men ikke til
hverdag – for vi må stort set ikke bruge sprøjtemidler på greens, så vi er på den, når der
kommer sygdom.
Tak til Peter og alle greenkeeperne for en fantastisk indsats i året. I har været oppe mod et
helt usædvanligt klima og set i det lys er resultaterne flotte.
Vi synes selv vi er blevet bedre til at kommunikere om, hvad der sker på banen og hvorfor
– men hvis den almindelige holdning blandt medlemmerne er, at nu vi da snart være
færdige med det der green pjat, så er der noget der er kikset i kommunikationen.
Restauranten
Et andet projekt, man har kunnet bruge tid på i 2018, når det nu alligevel ikke kunne blive
golf, er restauranten. Det er ikke mange lovord, man har kunnet læse i ”golfspilleren i
centrum” om vores restaurant. Ustabil, manglende service, ingen mad eller ingen
betjening. Rod og manglende hygiejne. Jeg kunne blive ved, men det fører jo ikke til noget
godt.
Det har ført til en noget anstrengt dialog med forpagteren kulminerende med, at vi ikke
rigtigt kunne se et fortsat samarbejde, hvis der ikke kom andre boller på suppen. Og det er
vi blevet lovet i 2019. Målsætningen er, at vi skal væk fra en pladsering meget tæt på
sidstepladsen, når man måler på tilfredsheden med danske golfbanerestauranter – og op i
den bedste fjerdedel. Men det tager nok mere end en sæson.
Vi har måttet sande at især madens kvalitet har været et parameter, når firmaer skal
vælge hvilken Company Day de skal deltage i. Og der har vi ikke været skarpe nok de
seneste år. Så vi går ud med lavere priser og en højere kvalitet. Og vi har hvisket Tue i
ørerne, at han måske er nødt til at følge vores gode eksempel.
Vi har også indført et udvalg (der var det med udvalg igen) hvor alle aldersgrupper og
begge køn skal være repræsenteret, der kan sikre at der kommer bedre sammenhæng

mellem det vi som medlemmer gerne vil have og det der tilbydes. Vi skal ikke kloge os på,
hvad en øl skal koste, men vi må godt fortælle, hvad der er vigtigt for os – og hvad der
ikke fungerer i det daglige (og forhåbentligt også, hvad der virker rigtigt godt – og som vi
gerne vil have mere af).
Og skal vi se lyst på tingene, så synes jeg, at der allerede er sket en mærkbar forbedring –
der er ingen tvivl om, at Frederik vil gøre hvad han kan og gerne allerede nu vil vise, at
tingene er under forandring. Lad os håbe de gode takter følges op, så restauranten næste
år kun skal nævnes (positivt) i en bisætning.
Økonomien
Vi har en sund økonomi. Men skal det fortsætte, skal vi have nogle flere medlemmer. Det
vil I kunne se af budgettet som Johnny præsenterer om lidt. Og selvom vi i bestyrelsen
skal gå foran, skal vi også bruge jeres hjælp. Jeg kommer ind på det senere, men det er
altafgørende for økonomien, er vi er lidt flere til at betale gildet.
Vi har fået god støtte fra fonde – ikke mindst Sydbank, der har doneret 50.000 kr. i år – til
mange af vore projekter. Men det kræver en ret stor indsats primært af Sanne, der søger
og søger – og sender dokumentation ind. Og hver gang vi får et ja og en pose penge er der
fire nej’er. Så vi er stadig afhængige af frivillig arbejdskraft og støtte fra sponsorer – men
vi er så heldige, at vi har begge dele og vi er dybt taknemmelige overfor både de frivillige
og sponsorerne. Men det er klart, at 40 nye medlemmer vil gøre tilværelsen nemmere for
os alle. Ellers er vi på vej ind i en ond spiral med ringere service – færre medlemmer – og
derfor højere kontingent – der fører til færre medlemmer osv osv. Så lad os hjælpes ad
med at finde de 40 nye medlemmer.
A11 samarbejdet er en af vejene og fra 1.1.2019 er Skærbæk Mølle med i samarbejdet, så
man nu også kan spille vintergolf på sit A11 medlemskab.
Sponsorpleje er vigtig, men det har været stort set umuligt at finde nogen til at sidde i et
sponsorudvalg, men i 2018 har vi haft fokus på det, så nu har vi hele tre. Et særligt
Company Day udvalg (og jeg skal love for at Company Day der har 25 års jubilæum i 2019
får fuldt skrald på) og et Erhvervsklubudvalg, der har strammet op på alle de løse
barduner, så det igen bliver en fest at være medlem af Erhvervsklubben i 2019 –
programmet er helt færdigt allerede nu og der bliver kamp om pladserne til nogle af
arrangementerne.
Så ja – vi er udfordret, men hvis vi hjælpes ad, får vi det også til at fungere.
De frivillige
Vi er så heldige, at vi har utroligt mange frivillige her i klubben. Træfældningshold,
træplantningshold, folk der river bunkers og nogen der klipper semirough. Og så er der alle
dem i udvalgene.
En stor tak til jer alle – og selvom jeg ikke specifikt har nævnt præcist det, du går og laver,
så er det ikke udtryk for, at det ikke vigtigt. ALT er vigtigt uanset om det er 2 timers
brainstorming om Company Day eller 2 x 3 timer hver uge i semiroughen, vi er dybt
taknemmelige for hver eneste time, I frivilligt giver klubben.

Projekt talentlinje i Varde Kommune
Igen i år har vi golfspillere med i Projekt talentlinjen i Varde Kommune. 4 drenge får
træning hver mandag og torsdag morgen (1,5 time) i skoletiden. Til vinter bliver den ene
gang byttet ud med en tur i Fitnes2you.
Dejligt, at kommunen har anerkendt golf som en sport på lige fod med fodbold, håndbold
og badminton.
Strategi
Nogle af jer har set på Facebook og Instagram, at vi havde en strategidag for nylig. Og
målet er, at vi skal have nogle flere medlemmer. Mange ideer var oppe at vende og vi får
massiv støtte fra DGU til projektet, for vi er jo ikke den eneste klub i Danmark, der har
vigende medlemstal. Og de vil gerne støtte forskellige nye tiltag, for at finde ud af, hvad
der virker og hvad der ikke duer. Men på grund af vore mange sprælske ideer og store
engagement bliver vi de første, der kommer i gang.
Jeg er fx lidt overrasket over, at klubbens medlemmer dybest set kan deles i to lige store
grupper. De klubafhængige og de ikke klubafhængige. De sidste kunne ikke drømme om at
komme her i aften eller risikere at blive engageret i et eller andet udvalg. De aner ikke
hvem der sidder i bestyrelsen, med mindre der er et andet de vil klage over – så finder de
hurtigt frem til et par mailadresser man kan skrive til. Deres eneste udfordring er, at 1,.
tee altid er optaget lige når de vil ud at spille. Klubber i klubben rager dem en høstblomst,
klubturneringer er en pestilens og Danmarksturneringen burde kunne afvikles på
hverdagsaftner (dog helst ikke den aften, hvor de normalt spiller). Og udfordringen er den,
at vi jo alle er klubafhængige og har umanerligt svært ved at sætte os ind i de klubuafhængiges tankesæt. Men det er altså dem, vi skal ud at jage.
Vi kommer til at have fokus på, hvordan vi får flere kvinder ud på banen. Kun ca. 30 % af
medlemmerne er af hunkøn. Så kan vi bare løfte det til 40 % er vi godt på vej til en
succes.
Bambigolf var noget af det der kunne trække børnefamilier til – så det skal vi have i gang
igen. Og så må vi prøve at lære at forstå, hvad der en golfklub attraktiv for de ikkeklubafhængige. 1. tee skal i hvert fald ikke være blokeret så ofte som i dag – hvordan man
ed gør det.
Men der er en god holdning i bestyrelsen og hos medarbejderne til at gå i gang med noget
nyt – og så kommer vi nok til jer og spørger om hjælp også.
Afslutning
Som sagt i indledningen har det været en noget anderledes beretning end foregående år,
men nogle ting er uforanderlige. Jeg vil ikke overrække pokaler til årets klubmestre - men
dog lige nævne dem:
Herre Junior: Marcus Foght Lind
Herrer: Morten Lauridsen
Herre Midage: Flemming Mathiesen
Herre Senior: Brian Rasmussen
Herre Veteran: Per Kildegaard
Herre Veteran Super: Vagn Andersen

Dame Junior: Stine Mathiesen
Damer: Anne Cathrine E. Larsen
Dame Midage: Rikke Møller Stald
Dame Senior: Caroline Zintio
Dame Veteran: Lissy Solgaard
Dame Veteran Super: Lillian Seligmann
Hulspilsmestre blev:
Herrer: Morten Lauridsen
Runner up: Rasmus Chan Drewsen
Damer: Anne Cathrine Larsen
Runner up: Stine Mathiesen
Stort tillykke til jer alle – skal vi ikke lige give dem en hånd?
Og apropos sportslige præstationer, så har sportsudvalget i år bidraget med input til
årsberetningen:
I sportsafdelingen i Varde Golfklub samler vi på gode historier, og sæsonen 2018 har
været en rigtig god en af slagsen.
Vores Seniorveteraner kvalificerede sig til medaljespillet hvor de opnåede en flot 4 plads.
Igennem hele sæsonen har de imponeret med godt spil og god indstilling. Vi er stolte af at
have så dygtige Veteraner i Varde Golfklub.
De garvede kæmper på holdet er: Jørn Brandt, Lissy Solgaard, Aage Siig, Per Kildegaard,
Ole Kildegaard, Lillian Seligmann, Elin Bækgaard, Bjarne Nielsen og Kaj Slot.
I Kvalifikationsrækken har vi haft to hold i spil. De ikke helt unge har haft det sjovt, og
spillet en masse fremmede baner.
Det unge hold i kvalifikationsrækken gjorde rent bord i deres pulje, og røg videre til
oprykningsspil i Breinholtgård Golfklub, hvor de sikrede sig oprykning til 5. division. En
superflot sæson af drengene: Johnni Breinsborg, Marcus Foght Lind, Anton Stald, Søren
Olesen, Frederik Jull, Andreas Stald, Brian Rasmussen, Casper Duus. (En ekstra god
historie omkring dette hold er at 5 af spillerne er produkter af ”Projekt Talentudvikling i
Skolen” som nu har kørt i 2 år, med støtte fra Varde Kommune).
4. division herrer så længe ud til at spille med om puljesejren i år, men blev overhalet af et
kompetent Kaj Lykke hold, i de to sidste spillerunder.
2. Division damer har kæmpet bravt hele sæsonen, modstanden var dog for hård og de
skal et smut ned og vende i 3. division.
Herre 3. division vandt deres pulje og tog derefter til oprykningsspil i Storådalen. Her blev
det en sejr over Gyttegaard Golfklub på 7/5. Holdet har stået sammen i tykt og tyndt og
har virkelig potentiale til at klare sig godt i 2. division til næste år. Følgende spillere har
bidraget: Michael Grøn, Morten Lauridsen, Patrick Frederiksen, Nikolaj Viuff, Jacob Kjær,
Martin Mathiesen og Kasper Guldager. Stort tillykke til med oprykningen.
Der skal lyde en stor tak til alle de fortræffelige holdledere afdelingen. De sørger for at
spillerne får den opbakning de skal have, og de sørger for at alle tingene er på plads så
spillerne kan performe.

Og det er så sjældent man hører om mændene bag kulisserne, så I får lige navnene:
Veteraner: Kaj Slot
Kvalifikationsrække 1: Johnni Breinsborg
Kvalifikationsrække 2: Henrik Friis
Dame 2. division:
Christina Friis
Herre 4. division:
Keld Møller Stald
Herre 3. division:
Jan Christensen.
Og en kæmpe tak til Erhvervsklubben med alle vores sponsorer for opbakningen og alle Jer
der har været ude og følge os når vi har spillet.
Tak til Birthe for bidraget og til resten af udvalget for indsatsen i årets løb.
Juniorerne
Juniorudvalget har som altid bidraget til årsberetningen:
Vi har nu i 4 år fuldt R. U. S. Princippet (Relation-Udvikling-Sjov) i alt hvad vi laver i
juniorafdelingen.
Relation:
I juniorafdelingen er man gode ved hinanden og taler pænt. De ældre er forbilleder for de
yngre. Men det vigtigste er at uanset alder eller om det er piger eller drenge, så er de en
del af det samme fællesskab.
Vi har haft fornøjelsen af at have et par elitespiller med til vores fredagsmatcher, til stor
glæde for juniorerne. Vi er sikre på at klubbens andre medlemmer forstår og respekter
juniorerne meget bedre, når de har prøvet at spille med dem, til klubbens turneringer eller
spillet en privat runde med en af dem.
Vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger fra golfspillere som typisk er blevet overrasket
over hvor langt de kan slå, samt deres gode opførsel.
Udvikling:
Igennem masser af træning og deltagelse i div. Turneringer og vores egen
fredagsturnering, har spillerne udviklet sig positivt hen over sæsonen.
Vi har haft et U16c hold, som kæmpede hårdt, men tabte desværre den afgørende kamp
om førstepladsen i puljen. Alle spillerne var med for første gang i holdturneringen og har
klaret sig over alt forventning.
Da DGU havde sløjfet U19 i år, var vi nødt til at tilmelde vores ældste hold i U22b, med en
vis bekymring, da vores spillere først fyldte 16 i år, men vores bekymring blev gjort til
skamme, for de nåede helt til landsfinalen og tabte godt nok alle 3 matcher til et meget
stærkt Køge hold, men 2 af matcherne blev først tabt på hul 18.
Så Danmarks 2. bedste U22b hold, er helt vildt flot.
Vi er også stolte af at eliteafdelingen igen i år, har hentet flere spillere fra juniorafdelingen,
og som kan bidrage på klubbens hold i Danmarksturneringen.
Sjov:
Grin og glade ansigter, både fra forældre og børn, det er det som gør at det er en
fantastisk afdeling at være en del af.

Mandag og torsdag til juniortrænning, har der været mellem 20 og 40 spillere til trænning
hver gang, at se dem fylde akademiet og udslagsbanen med en gå på mod og glæde til
golf, er et herligt syn.
Vores store udfordring når vi inviterer til fællesspisning efter træning, er at der ikke altid er
plads nok i juniorklubhuset, til alle deltagerne. Men vi har heldigvis haft en god sommer og
kunnet klare os med borde og bænkene udenfor.
Afslutningsturen gik i år til Blokhus, hvor vi havde en fed weekend, med lækkert
sommervejr og golf fra morgen til aften.
Efter sådan en weekend, ved man bare at vi har "Danmarks hyggeligst juniorgolfklub"
Tak til Dennis for bidraget – og tak til juniorudvalget for indsatsen.
Vi har senere i aften bestyrelsesvalg – en enkelt har meddelt, at han ikke modtager
genvalg. Derfor vil jeg gerne nu bede Dennis komme herop og modtage e par flasker samt
forsamlingen bragende bifald for din store indsat i juniorudvalget gennem årene.
--Og så er Dennis jo også en af de hårde medlemmer fra Jubilæumsudvalget, så han er
blandt dem, der ikke helt har afvist at arbejde med sponsorer fremadrettet.
---Og til de udvalg, hvis arbejde ikke udtrykkeligt er nævnt i år. Tak for jeres indsats – det er
godt, at vi har så mange klubafhængige medlemmer, og at I viser så stort engagement i
det I laver.
Tak også til resten af bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Det har ikke altid været
en fest, men I er mødt op og har arbejdet for klubben. Tak til Lis og Sanne, der udover
hjælpsomhed overfor medlemmer, green fee gæster og bestyrelsen, også er kreative og
engagerede når der skal nye ideer til.
En særlig tak til trænerne, som bliver bedre og bedre (og det er med stor glæde, jeg kan
konstatere, at op mod 25 % af klubbens medlemmer er engageret i holdtræning) og skulle
I få brug for genoptræning efter en skade, er der ikke nogen bedre end de to.
Og så vil jeg til sidst nævne, at jeg nogle gange i årets løb – i anledning af jubilæet – er
blevet spurgt om, hvad jeg er mest stolt af i Varde Golfklub. Og svaret har hver gang
været: jer – verdens bedste medlemmer.

Tak fordi I lyttede.

Lidt Facts:
Antal medlemmer p.t.
851 medlemmer i alt, fordelt således:
696 fuldtid - heraf 45 juniorer og 403 over 60 år.
126 flex
9 longdistance
35 passive
Lidt forskelligt:
Tidsbestilling
Som vi tidligere har meddelt, så kan der forekomme dage, hvor vi ”skubber” nogle tider samme, hvis der er
mange 2-bolde. Dette har vi dog ikke gjort så meget i år, men det bliver taget op igen til næste år.
Så vi opfordrer jer til selv at finde sammen i 4-bolde.
Gæster
Flere greenfee gæster end sidste år, dette skyldes bl.a. det flotte sommervejr. Men også A11 tilbuddet –
samarbejde mellem Varde, Kaj Lykke, Ribe og Tønder har gjort en forskel. I 2019 kommer Skærbæk Mølle med i
dette samarbejde.
Varderama
Har også i 2018 været en succes. Spillerne var rigtig godt tilfreds med banen og afviklingen af turneringen.
Mandags Mix
Fungerer stadig rigtig godt, der kommer en trofast skare næsten hver gang – men vi vil meget gerne have endnu
flere med til denne hyggelige 9-hullers turnering.

