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Formandsberetning 2020 
Corona og samarbejde 

 

Kære Medlemmer  
 
2020 blev et år vi næppe glemmer lige med det samme. Corona gik fra en forkølelse i Kina til en 
pandemi med restriktioner og begrænsninger, der nærmest minder om besættelsestiden, som kun 
få kan huske. 
 
Hvor Corona har været en krise og nedtur for mange, har golfsporten haft medgang og fremgang 
og dette beviser netop at vi har fat i den lange en de: Golf er sundt og modstandsdygtigt - også 
overfor Corona. 
 
Flere medlemmer både nationalt og lokalt kan vi glæde os over, for golf handler om aktivitet og 
fælleskab, naturligvis også sportslighed, konkurrence og ikke mindst ære. Så skidt for nogen og 
godt for os og golfen. 
 
Bestyrelsen er blevet forstærket med nye kræfter i 2020 og er i topform, derfor har der bl.a. været 
eftersyn af vedtægterne, for at være up to date. Dette håber vi vil blive godt modtaget og 
godkendt af medlemmerne.  
 
Bestyrelsen har blandt andet lagt energi i, at skabe bedre rammer for medlemmerne især om 
vinteren, hvor Møllân er lukket og forholdene er mere beskedne.  Vi håber at Rø golfbaner A/S og 
GGK er interesseret i et fælles projekt omkring dette. Det vil givetvis kræve samarbejdsvilje og 
midler, som vi gerne investerer, for at projektet kan lykkes, og som naturligvis kommer flertallet til 
gode - også om sommeren - men ting tager tid.  
 
Heldigvis har Benny K & Co. lagt en masse tid og energi i at renovere vores omklædningshytter, 
som fremstår nye og indbydende. Starterhusene er også blevet bygget og fungerer godt. 
 
Mange gode folk lægger deres energi i klubberne i klubben, for at skabe det indhold som er en 
klubs DNA; nemlig matcher og samvær, ligesom matchudvalgets indsats. Begynder- og 
juniorudvalgene yder også et flot arbejde med medlemmer og gode frivillige hjælpere støtter op 
omkring dette. Der er fint samarbejde med Gary the Pro. 
Der er god trivsel i klubben, hvilket kan ses på banen og hos Benjamin på Møllân, hvor runden 
ivrigt diskuteres og latterbrølene brager ud. Vi er naturligvis glade for den støtte og det frivillige 
arbejde og tid medlemmerne ligger i klubben og uden dem, var klubben ikke den samme.  
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NBGK er som bekendt lejere af Old Course og har spilleret til New Course. Vi ser situationen, som 
var det en lejebolig, hvor investeringer kan ses unødvendige, men foretages til glæde og nytte for 
én selv.  Derfor mener vi, at det er rimeligt at hjælpe til med opgaver, som ligger uden for 
lejeaftalen, såfremt det bare kommer medlemmerne til gode.  
 
Greenkeeperne har gennem den senere tid forandret banen og resultater begynder at vise sig. Al 
forandring kræver tid og tilvænning, og det fryder at se, hvor flot og godt det er blevet og med 
varme og vækst, vil det blot blive endnu bedre.  
 
I 2019 kom de nye regler som skulle få spillet til at glide bedre og hurtigere og det fornemmer vi 
også derude og den forandring kræver ligeledes tilvænning. På banen,  som i livet, skal vi tage 
hensyn til og passe på hinanden og så husk det hedder: ”Fore, ikke pas på eller f….” og reparer 
gerne nedslagsmærker og fjern dine efterladenskaber. 
 
Benjamin har gjort Møllân til en gastronomisk institution, hvilket vi kun kan glædes over, idet hul 
19 er betydeligt nemmere at ramme end de øvrige 18:) 
 
Vi håber, at alle vil få en dejlig sæson og alle bør overveje om de kan bidrage til banen og den 
efterfølgende samvær som golfen i sin essens giver os. Så skriv eller tal med os, vi er modtagelige 
for både ros og ris. Hvis du mener, at noget kunne gøres bedre, så er det aldrig for sent at give en 
hånd med. Så når du slår et slag på banen, kunne du overveje om du også kunne slå et slag for 
klubben til glæde for dig og andre.  
 
De bedste golfhilsner  
 
Jakob Friis  
Formand NBGK 
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Fra udvalgene kan følgende berettes om 2020 
 
Matchudvalget 2020 ved Jakob 
Årets matcher blev indledt med nogle matcher underlagt Corona-restriktioner med en anderledes 
afvikling til følge, men alle var glade for endelig at komme ud på græs og spille rigtige matcher. 
Elektroniske scorekort – præmieoverrækkelser over facebook-livestream (med forskellig succes) 
var lidt af det Corona bragte med sig i 2020. 
 
På trods af udfordringer og ikke mindst på baggrund af den kæmpe hjælp der frivilligt ydes af 
vores medlemmer af matchudvalget, som ved hver eneste match sørger for at alt det bare spiller, 
havde vi i 2020 en rigtig god sæson med mange gode matcher. 
 
En af højdepunkterne for sæsonen var den afholdte klubmatch med 93 deltagere i juli NBGK 
Masters, som var en rigtig god og festlig dag for vores medlemmer med mad, drikke og flotte 
præmier. 
 
Derudover blev der igen i 2020 afholdt en medhjælpermatch i september, hvor vi kunne hylde alle 
vores frivillige hjælpere ved en god dag på banen efterfulgt af hygge og bespisning. 
 
 
Juniorudvalget ved Sylle  
Der er 10-12 junior der kommer til træning.  
Aldersmæssigt ligger de nu fra 8-12 år.  
De “store”!junior (16-19 årige) er travlt beskæftige med andet, job eller flyttet fra øen.  
 
Vi er er på øen godt repræsenteret fra NBGK til distriktsstævner. Disse holdes her over sæsonen i 
alle 3 klubber på skift, indtil videre er der planlagt 6 matcher.  
 
Denne weekend møder 8 junior fra NBGK, 1 fra BK og ingen junior i NGK.  
Der trænes onsdag eftermiddag samt lørdag med sin familie til familie golf.  
Der forsøges igen at tage kontakt til skolen i Nyker ifbm. golf er på skoleskemaet til idræt. COVID-
19 har dog forsinket dette. 
 
Begynderudvalget 2020 ved Ruth 
Begynderudvalget bestod af 7 medlemmer, som har været meget aktive. 
16 spillere ud af 22 nye, har meldt sig ind i NBGK 
 
Mandagsgolf for nye og spillere med hcp 36+, hvor der for det meste blev spillet på New Course, 
blev gennemført med god tilslutning. Mellem 11 og 19 spillere mødte op hver gang. 
 
Det sociale aspekt ved mandagsgolf var svært at opretholde grundet restriktioner, men blev bedre 
i løbet af sæsonen. 
Et par mandage blev afløst af short game med spisning bagefter. 
 
Der blev afholdt golfskole afslutning og sæson afslutningsmatch på Old Course med scramble som 
spilleform med stor succes. 
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Bane og regeludvalg i 2020 ved Benny 
Der er i vinterens løb blevet tyndet ud i diverse bevoksninger, til nogens fortrydelse og andres 
fornøjelse, ligeledes er der blotlagt nogle af de klipper som efterhånden var tilgroet med græs og 
lignende.  
 
Der er trukket propper op på alle greens og derefter strøet sand ud som er fejet ned i de opståede 
huller, til dels af frivillige og resten af greenkeeperne. Green 15 er snart klar til almindeligt spil, der 
skal nok lidt mere varme i jorden inden. 
Det er MEGET svært at få frivillige til at deltage i de forskellige opgaver som vi løser gennem 
sæsonen ØV. 
 

HCP regulering: Foregår hele året, hvis der spilles til normale greens, der må gerne spilles med 
oplæg på klippede arealer, men ikke med måtter eller til vintergreens. Der er også hcp. regulering 
selv om der er midlertidige greens (maks. 2), såfremt de er med normal hulcup.  

Carsten Hæstrup oplever at nogen tager buggys efter lukketid og uden reservation og undlader at 
sætte dem til opladning efter brug, dette er han ret ked af da den så ikke kan udlejes dagen efter. 
Løsning er nok ikke inden for vores område. 

Vi ses til GF den 22.6 kl 19.00. Husk tilmelding gf@nbgk.dk  
 


