
Velkommen til GF 2022 

 

Tak til alle i og omkring klubben for et højt engagement og godt humør. Det 

har været en god sæson med masser af aktivitet og ikke mindst godt vejr til 

en masse golf.  

Spillet begyndte lige omkring 1. april i alle KIK og d. 28. april afviklede vi årets 

første klubmatch – Åbningsmatchen hvor 58 spillere deltog. 

Schou/Arkil sommermatchen blev spillet 28. maj med i alt 76 deltagere og i 

slutningen af august havde vi Kop & Kande matchen hvor der var 57 spillere 

med. Til sidst efterårsmatchen d. 8. oktober med 32 deltagere. 

Det er ikke lykkes os inden for de sidste år at gøre klubmesterskaberne 

attraktive, så mange vil deltage. Men der har dog deltaget i alt 40 spillere 

totalt i de rækker der blev afviklet.  

Ole Schrøder præsenterer vinderne. 

 

Damer: Margrethe Thorøe-Nielsen  

Senior damer: Ulla Sørensen 

Super veteran damer. Inger Lise Sørensen 

Herrer: Stephan Persson 

Senior herrer: Martin Vesterbæk 

Mid-age herrer Jesper Ricken Jørgensen 

Veteran herrer: Jørgen Jessen 

Super veteran herrer: Uffe Rasmussen 

 

 

Igen i år har vi deltaget i Kvinder & Golf – et lukket hold for kvinder der er 

nybegyndere. Det har givet 7 nye medlemmer. 

Vi har forsøgt med Klub 36. alle med hcp over 36 kunne melde sig til. Vi 

spillede 9 huller, hvor Mark gik rundt mellem holdene for at give banetræning. 

Egentligt et godt tiltag, men af flere årsager måtte vi opgive efter 



sommerferien. Personligt tror jeg på muligheden for at kunne spille sig lidt 

ned i hcp – men det skal være ganske frivilligt 

Vi har medvirket ved Golfens Dag 2022 – en dag, hvor det er muligt at vise 

klubben frem for alle interesserede.  

Vi vil rigtig gerne berige jer med flere nyhedsbreve – men det kræver bare at I 

selv hjælper med til at fortælle alle de gode historier. Tag gerne et billede og 

del det med alle os andre. Jørgen Schultz sender alle de gode historier ud, 

som han kan finde. Men det kræver at alle husker det og deler historierne. 

 

Alle de mange tiltag har gjort at vi nu er 463 medlemmer mod 438 sidste år – 

en tilgang på 25 medlemmer. 

 

I 2018 hjalp vi hinanden med at sætte nogle overskrifter på det vi gerne vil 

have Royal Oak er kendt for – nemlig: Fællesskab – Imødekommenhed – 

gode faciliteter – kvalitet. 

Vi tror det er tid til at alle hjælper hinanden med at finde nogle nye 

pejlemærker der skal gælde for fremtiden. Det må en ny bestyrelse arbejde 

aktivt med – gerne med involvering af alle de aktive frivillige der findes i Royal 

Oak. 

Vi er så heldige, at vi har nogle fantastiske frivillige der gør en stor indsats i 

KIK. Dem skal vi høre fra her: 

Hanne - Junior 

Britta – tirsdagspiger 

Geo – mens section 

Torben – onsdagsgolf 

Søren – makkergolf. 

 

 

 



Enkelte af Jer har set og hørt formanden tydeligt denne sæson. Der har 

været flere situationer hvor medlemmer har været efter frivillige med 

forskellige ukvemsord. Man må gerne have en mening om hvordan ting kan 

være, men når man kalder vores frivillige for dumme og det der er værre – så 

kommer man til at møde mig og bestyrelsen. Vi vil altid bakke op om alle 

vores frivillige – det er ok at være uenig – men på en saglig og konstruktiv 

måde. Det kan være sådanne situationer der gør det svært at rekruttere. 

Derfor forventer jeg da at der er flere der melder sig til at gøre en frivillig 

indsats – især hvis man har kritiseret det der har været. 

 

 

Til sidst vil vi bestyrelsen gerne sige tak for samarbejdet til: 

 

Sekretariatet – tak for hjælpen når vi har brug for det. 

Restauranten – fordi I gør det bedste I kan. 

Greenkeeperne – fordi I altid præsterer en supergod bane til gavn for os alle. 

Alle dem der er frivillige – med stort som småt. 

Bestyrelserne i KIK – I gør en kæmpe forskel. 

Ejerkredsen – fordi I udvikler Royal Oak til et attraktivt sted. 

Til sidst bestyrelsen – tak for samarbejdet og jeres gode humør. 

 

Bestyrelsen 


