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Indledning:  

 

Tak for endnu en dejlig sæson sammen med jer medlemmer her i Old Boys klubben af 1984. Det vil jo sige 

at vi har 35 års jubilæum i år, men som den skarpe har fundet ud af, er der ingen stor festivitas, det kommer 

først til 40 års jubilæet i 2024 – glæder mig til at være med til jubilæet, og til at se hvem der kommer til at få  

det op at stå?  

 

Igen i år har der ikke været de store problemer i klubben, højest lidt misforståelser nogle medlemmer imellem, 

vi må dog alle huske på følgende. Hvis et medlem kommer til at føle sig lidt uretfærdigt behandlet, så kom og få 

en snak med de involverede parter, i stedet for at gå og surmule. Så er jeg sikker på, at vi sammen kan få den lille 

uenigheden ud af verden i en fart.   

 

Forventede ændringer i klub regi: 

 

I denne sæson har der ikke være de helt store ændringer i ledelsen af klubben. Der er dog løbende blevet tilrettet 

i vores matchproportioner, mest for at få den helt rigtige formulering, så vi i fremtiden kan undgå misforståelser, 

matchledere/medlemmer imellem. Der er også henover året blevet ændret i matchprogrammet, dette har jeg 

gjort for at få tilpasset de ændringer som uvægerligt vil komme. 

 

Men, der kommer ret store ændringer fra næste sæson. Som I alle har læst i vores referater, har bestyrelsen 

besluttet at gå over til regulering på golfbox i 2020. Der har været en del forhandlinger om måden det hele 

skulle strikkes sammen på, dette for at gøre det så nemt for jer medlemmer som muligt. Beslutningen blev at 

matchlederne skal indtaste jeres scores på en laptop - (bærbar computer) i alle de matcher som er tællende. 

For 18 huller vil det sige.  Stableford og slagspil, samt spil fra tee 49, og spil på den lille bane vil blive indtastet, 

mens Ikke tællende matcher som holdspil, Texas scramble, Greensome, ikke bliver indtastet til regulering. 

Matchlederne for 9 huller skal indtaste scoren hver gang de spiller Stableford, med mindre andet bliver aftalt 

i den nye bestyrelse. 

 

Når vi har taget denne beslutning, er det fordi Kgc ikke indtaster scores mere fra 2021, vi ønsker at være på 

forkant med opstarten allerede i 2020.  

 

Vi var klar til at investere små 7000.00 kr. i denne laptop, men forhandlingerne med vores manager Lars endte 

med, at Kgc. indkøber denne maskine. (Maskinen skal så bruges til Kgc matcher, og af alle klubber i klubben). 

Vi vil få vores egen log in for Old Boys, så ingen andre kan justere i Old Boys klubbens scores. 

 

                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                           

 

 



                                                                                                                                                                                              

 

Jeg tror på det bliver rigtig godt for vores klub, og det er min overbevisning at også matchlederne vil komme til  

at synes om det, når først det er blevet fuldt implementeret.  

   

Desuden har vi som omtalt i referaterne fået en invitation fra Ribe Old Boys, om vi kunne tænke os at have 

venskabs matcher med dem, det arbejder vi på. Hvis aftalen med Ribe falder på plads, vil vi slette en herretur, 

det bliver så herretur 2. Der er åbenbart kommet problemer med Green fee club no. 1 – hvor det viser sig, at 

man ikke kan spille som klub i klubben, altså få en klub i klubben blokering. 

 

Af andre ændringer i Old Boys klubben, vil vi højest sandsynligt slette matchlederen bestemmer for 18 huls 

spillerne. Derudover vil Greensome blive reduceret, da det kan give nogle problemer for matchlederne, som jeg 

ikke har været opmærksom på. 

 

9 huls spillerne fortsætter med at spille Stableford som hidtil, medmindre de gerne fremover vil prøve at spille 

andre spilleformer. De vil dog beholde de dage der benævnes, matchlederen bestemmer. 

 

Årets højdepunkter: 

 

Igen i år kan vi ikke bryste mig af at vi har haft ”hole in one” i vores klub, det er godt nok ærgerligt, men det må 

vi acceptere.  

 

Men jeg vil gerne fremhæve 2 af vores medlemmer som har gjort sig fortjent til omtale.  

Finn B. Sørensen og Jens Solvold, spillede for superveteranerne om Danmarks mesterskabet i Gilleleje golfklub 

i september, hvor de sammen med andre fra Kgc. vandt bronzemedalje – super. 

 

Årlige matcher: 

 

15 april – åbningsmatch. 

 

Åbningsmatchen hvor Ca. 43% af klubbens medlemmer kunne deltage. Vi spillede i særdeles flot vejr med solskin 

det meste af tiden. Dagens vindere blev – 9 huller. Hans J.K. Pedersen med 15 point.  18 huller. Tom Mansfeldt 

med 38 point. 

 

 

22 maj – OB vs. TS: 

 

Spillet mod vores gamle venner fra Fredericia golfklub – Torsdags Seniorerne, som blev spillet her i Kolding i fint 

vejr, blev vundet af Old Boys med 329 point over deres 265 point. Bedste spiller for OB – Ole Seistrup med 37 p. 

Vi var total 46 ude at spille fra henholdsvis Fredericia og Kolding – fin deltagelse.   

 

 



                                                                                                                                                                                   

 

12 juni – Ob vs. Kgc damer: 

 

Til denne lille skønne match over 9 huller, med 9 huller på putting greenen, var vi i alt 51 ude at spille om det 

røde eller blå bånd. Damerne måtte igen i år sætte blåt bånd på pokalen – idet vi vandt med 187 point over deres 

154 point. Bedste dame – Eva Hansen med 22 point – bedste herrer Lars Jacobsen med 22 point. 

 

 

3 juli – herretur 1:  

 

Turen gik til Skærbæk Mølle golfklub, vi var 22 afsted denne dag, hvor vi nåede at spille færdig i ret fint vejr,  

men da vi sad og spiste efter spillet, regnede det en del. Vinderen på denne dag blev Ernst Johnsen med 37 point. 

 

15 og 17 juli – klubmesterskab:  

For første gang nogensinde afholdt Old Boys klubben et klubmesterskab – og sikke en oplevelse. I alt 37 af 

klubbens medlemmer deltog – ca. 45%. Det er dog lidt i underkanten af hvad vi havde forventet, det kunne måske 

skyldes tidspunktet, så til næste sæson vil mesterskabet blive afholdt i juni måned i stedet. 

 

De 4 vindere blev. 9 huller Stableford - Keld Fournaise med 33 point. Bedste putter – Mogens Vindfeldt – 32 put. 

18 huller - brutto score – Jens Solvold 174 slag. Bedste netto score – Ernst Johnsen – 136 slag. 

Det skal dog nævnes at Jens Solvold der vandt brutto, blev nr. 3 i netto score – det er dæleme godt gået? 

 

Old Boys mod Torsdags Seniorerne: 

 

Igen – igen måtte vi i august vende hjem fra Fredericia uden at vide hvem der vandt. Spillet afbrudt på grund af 

meget regn. Men som de er i Fredericia, fik vi en ny mulighed for at spiller, denne gang gratis. 

 

Vi spiller så tirsdag d. 20 august i ganske fint vejr. Desværre måtte vi se os slået med sølle 2 point. De scorer 319 p 

vi scorer 317 point. Bedste Old Boys spiller – Kaj Lyngsmose med 37 point 

  

 

21 august – ”Gordon” match. 

 

Årets match blev afholdt med ret få deltagere – 18 i alt – nok i underkanten. Men dagen forløb helt fint, der var 

meget godt spil. Vi spillede i fint vejr. Vinder til matchen blev Erik L. Lauridsen med 20 point. 

 

  

 

 

 

 



 

9 september – herretur 2. 

 

Herretur 2 gik i år til Gyttegaard golfklub, hvor vi havde en rigtig fin dag med godt vejr, og meget godt spil. 

 

Vi blev i alt 19 medlemmer som deltog i denne lille udflugt. Vinderen – Ernst Johnsen med 35 point. 

Men som den skarpe har hørt, sagde jeg under forventede ændringer i klubben at herretur 2 – nok bliver    

slettet til fordel for Ribe? 

 

En kort forklaring. De 6 klubber i green fee club no. 1 – besluttede i år at man ikke kunne komme som klub i 

klubben og forvente at få en blokering, hvis klubben i klubben ville ud at spille gratis. (betalt til club no 1). 

Dette medførte at jeg havde store problemer med at arrangere vores herretur 2. Fik dog til sidst tilladelse 

til at spille Gyttegaard, hvis vi hver især satte os på boxen. Det spiller dog ikke i min verden, ja sådan rent 

administrativt bliver det lidt bøvlet for mig, så derfor glider H2 ud, i hvert fald som green fee club no. 1.  

 

Medlemmer i klubben:  

 

Som jeg omtalte til GF. 2018 var vi 82 medlemmer i Old Boys, og det er vi stadig, hvis vi taler betalende 

medlemmer. Men virkeligheden er noget andet. Som det ser ud i skrivende stund, har 6 medlemmer meldt 

sig ud, jeg tror dog ikke det stopper her. Som jeg flere gange har nævnt, er vores gennemsnitsalder på ca. 74 år, 

så der er ingen tvivl om hvilken vej det går.  

 

 

Den sædvanlige statistik: 

 

Statistikken går fra generalforsamling til generalforsamling, som er beregnet over 78 officielle spilledage, 

derudover er der ca. 22 uofficielle spilledage, hvor vi jo ikke har nogen matchledere, og ingen præmier. De 22 

dage dækker fra sidste officielle spilledag, som er til vores julefrokost, og frem til 2 marts 2020. 

 

I alt på de 78 dage har der ca. været 941 ude at spille 9 huller – snit på 12,6 pr. spilledag. 

----------------”----------------   ca. været 1454 ude at spille 18 huller – snit på 18,6 pr. spilledag. 

Altså 2395 Old Boys medlemmer har været ude i 2019 – snit på 30,7 pr. spilledag, godt gået drenge. 

Det er et af de bedste år hvad antal spillere i sæsonen angår, sæson 2017/2018 dog det bedste til dato. 

I vores officielle spilleperiode har vejret artet sig som følge. 

 

Sne – 0 dage.  Koldt – 6 dage. Rimfrost – 3 dage. Regn - 5 dage. Fint vejr 33 dage. Solskin - 26 dage. Smusk/slud - 

5 dage.  I alt 78 spilledage. Med klimaforandringer in mente, et ganske fint år. 

 

Bedste score for 9 huller – Stableford,  d. 15 oktober Günther Siewertsen med 24 point. 

Bedste score for 18 huller – Stableford – 11 marts – Hans A. Christensen 45 p. 15  maj – Jørgen Hansen 45 p. 

Knud Christensen vandt mandag d. 21 oktober med 45 point. 

Bedste score i holdspil – d. 10 juli – Vagn Mogensen –Jørn H. Nielsen – Henning Lauridsen – og Ernst Johnsen- 



119 point. Der var jeg godt nok heldig igen. 

Bedste score i slagspil – d. 31 juli - Jakob Jakobsen – netto  64 slag. 

Færrest puts i slagspil. 29 maj – Johnny Petersen 26 put.  30 september – Finn B. Sørensen put. 

Greensome – 24 juli – Jørn H. Nielsen og Leif Kristiansen – 43 point. 

Texas Scramble – 15 oktober – Finn B. Sørensen - Knud AA. Nielsen – Kurt B. Hansen – Niels Frandsen. 74 point. 

Tillykke til alle super scores.  

                                                                                                                                                                                                 

Præmie fordeling i denne sæson. 

 

I følge min statistik er præmie fordeling lidt højere end i de foregående år. 

Ca. 70 % af medlemmerne har vundet en første præmie i denne sæson. Fordelingen af vinen til vinderne, er dog 

lige fra 1 til 10 flasker.     

 

Opfordring til alle: 

 

Kvag vores relative store udmeldelse af klubben, ser jeg kun en mulighed venner, ud og få kapret mange nye 

medlemmer til næste sæson. I må meget gerne komme med nye medlemmer som er lige 60+. Vi trænger 

efterhånden til lidt yngre blod i vores klub, hvis den skal bestå mange år endnu.  Alle vil komme ind i Old Boys 

klubben, som I ved må vi ikke længere sætte begrænsninger i tilgangen af nye medlemmer.  

 

KGC definition på en klub-i-klubben 1. En KIK skal have gældende vedtægter, som er offentligt tilgængelige. 

2. En KIK skal have mindst 24 medlemmer. 3. En KIK skal være åben for tilgang af nye medlemmer. 

Revideret 07.02.2018 - Bestyrelsen i KGC 

 

 

Afslutning: 

 

Jeg vil her til slut gerne takke min bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. I er jo samtidig matchledere, og 

gør alle et stort arbejde med at få vores medlemmer til at føle sig godt og fair behandlet i vores ugentlige spil. 

Selvfølgelig også en stor tak til vores 3 frivillige matchledere Preben og Niels Eck, og Günther Siewertsen som 

alle hjælper til med 9 huller. Til orientering har Preben og Günther sagt ja til en sæson mere, derudover har jeg 

fået tilsagn fra Klaus Andersen om at hjælpe i næste sæson. Niels Eck stopper som hjælper, men fortsætter som 

medlem.  

 

Jeg vil hermed gerne takke for jeres tålmodighed, og god ro og orden under beretningen. 

Formand Ernst Johnsen 

23 oktober 2019 


