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Bestyrelsens beretning for 2020 sæsonen 

Denne sæson har mildt sagt været utraditionel. På mange måder har Covid19 påvirket 

dansk golf, og RGK er ikke gået ram forbi. 

Som i ved har vi måtte udsætte GF 2020 pga. pandemien. Begrundelserne er mange, 

men det der vejer mere en alt andet er det faktum, at vi vil gøre hvad vi kan for at 

denne pandemi ikke kommer til at vare længere eller koste mere end højest 

nødvendigt. Senere kommer jeg til de positive virkninger, herunder stor tilstrømning 

til vores sport. 

Men inden vi kaster os ud i dét, er der noget vi vil vælge at gøre på nøjagtig samme 

måde, som vi har gjort de seneste år. Nemlig måden hvorpå vi aflægger bestyrelsens 

beretning, i det de enkelte bestyrelsesmedlemmer vil aflægge beretning for de udvalg, 

som de er leder af. 

Det vil sige: 

• Bendt – Medlemsservice og husudvalget 
• Jonas – Sporten, herunder også træningsfacelifterne - både her og de 

muligheder der er i Volstrup. 
• Brian – Banen og baneudvalget. 

 

Senere på aftenen skal vi også høre fra Søren omkring klubbens økonomi og budget 

for næste år.  

Det efterlader helikopteroverblikket og de store linjer til mig. 

Så det vil jeg kaste mig ud i. 

Sæsonen blev på mange måder styret af den Covid-19 pandemi, som også Danmark 

blev ramt af i marts måned. 

mailto:info@randersgolf.dk


 
 

 
 

Randers Golf Klub 
   
Himmelbovej 22 – 8920 Randers NV – 86 42 88 69 – info@randersgolf.dk – randersgolf.dk  

 
    

Den 11. marts gik vi jo nærmest helt i stå efter at statsministeren i praksis lukkede 

landet ned. Ret hurtigt fik vi genstartet golf spillet på vores dejlige bane, om end det 

blev med nogle restriktioner. Vi valgte i RGK at følge de anbefalinger der blev givet fra 

myndighederne, og videreformidlet eller tolket af DGU. Der var mange og lange 

diskussioner, både internt hos os, og på landsplan blandt golfspillere og med DGU om 

håndteringen af dette.  

Uanset fik vi gang i golfen igen og kunne jo glæde os over et ret forrygende forår på 

vores Covid-19 bane, som den endte med at hedde i golfbox. Største forskel på den, 

og vores almindelige bane, var starttiderne med intervaller på 10 min for at minimere 

chancen for at to-bolde kom på teestedet samtidig. Til at starte med måtte vi kun 

spille 2 bolde og begrænset booking, bl.a. i form af kun én tid af gangen og max en 

uge frem, senere blev det til 4 bolde, tre tider osv.. Vi fik også fundet løsninger så vi 

kunne få vores buggies på banen igen – afspritning og rengøring blev intensiveret og 

er stadig en del af vores personales hverdag. 

Medens sprit og social afstand og nu også mundbind er blev hverdag for os alle har vi 

heldigvis stadig kunnet spille golf på vores bane. 

Der var og er mange gode ideer og forslag til hvordan vi kan gøre golf spillet helt 

berøringsfrit, flaget bliver i hullet, boldløftere omkring flagstangen, lavere huller så 

bolden ikke falder helt ned i koppen, osv. Men vigtigst af alt, - vi kan stadig dyrke 

vores idræt stort set uhindret. 

Netop det at vi er en af de få idrætsgrene der kan udøves uden de store problemer 

har gjort golf til en endnu mere populær sport end nogensinde før. I september 

måned i år var der flere golfspiller i danmark end nogensinde før – også vores 

medlemstal er steget, vi er nu på den gode side af 1150 medlemmer der er det 

højeste antal i min tid i klubben. 
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Det kommer vi også til at se senere på aftenen når Søren gennemgår regnskabet, 

hvor fremtiden ser ret lys ud, for både økonomien og medlemstallet. 

Omvendt led Restaurant Funders under de restriktioner der lukkede vores klubhus ned 

i en periode. Men Briand og Søren fik ret hurtigt gang i nogle To Go initiativer. De 

lavede nogle glimrende måltider til en fornuftig pris, så vi kunne komme på restaurant 

derhjemme. 

Desværre er Søren ikke længere en del af Restaurant Funder, da hans fysik ikke 

kunne holde til de mange timer i køkkenet, og han måtte derfor trække sig ud af 

makkerskabet med Briand. Funders køres nu videre af Briand, men alt det vil Bendt 

komme ind på om et øjeblik. 

Selv om vi er en stor klub, er vi heldigvis stadig kendetegnet ved en stor gejst blandt 

vores frivillige. Alt fra hækklipning til uddannelse af begyndere håndteres på daglig 

basis af vores frivillige værk. Rigtig mange af jer der er her i aften hører til denne 

gruppe, og til jer, og alle andre af klubbens frivillige, skal lyde en stor tak. Uden Jer 

ville vi være ilde stedt.  

I løbet af året har vi også haft tid til at kigge på projekt masterplan. Martin Jensen 

(medlem af baneudvalget) har i den forbindelse lavet et grundigt stykke detektiv 

arbejde for at finde gamle tegninger af den oprindelige bane, samt historien bag osv. 

Dette alt sammen for at give de arkitekter - vi vil sætte til at lave masterplanen – det 

bedst mulige udgangspunkt for at udarbejde en plan der kommer til at danne 

grundlag for driften af klubhus og bane mange år frem i tiden. Det vil Brian fortælle 

mere om i sit indlæg. 

Sportsligt blev det et lidt underligt år. Danmarksturneringen blev halveret så holdende 

kun spillede én kamp indbyrdes. Til gengæld blev alt afviklet på neutral bane. Ikke 

nogen fordel for os, men det fortæller Jonas om senere. 
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Klubturneringerne er for størstedelen blevet afviklet, om end uden gunstarter og på 

en et par måneder kortere sæson end vi plejer.  

Marck og teamet har afviklet næsten alt det vi havde planlagt – inden for gældende 

restriktioner, forsamlingsforbud osv. har tilladt. Stort cadeau til teamet, og rigtig godt 

klaret. Ikke mindst opfindsomheden har været stor – online præmieoverrækkelse, 

formandens tale på video – beklager billedkvaliteten, det var ikke fotografens skyld…. 

Men skal vi ikke lade mine kollegaer i bestyrelsen komme til orde, først Bendt. Ordet 

er dit Bendt… 

Af Bendt Apollo Rasmussen: 

Medlemsservice og husudvalget 2019-2020 

Vi starter med en hurtig gennemgang af vores gamle dame nemlig vores klubhus. 

Som det er blevet nævnt på de foregående generalforsamlinger, trænger damen til en 

opdatering og lidt manicure her og der. Så hvad der er undervejs er: 

– opsætning af nyt tag på administrationsbygningen 
– udnyttelse af 1. salen til bl.a. puttetræning bl.a. ved hjælp af 

breddeidrætsmidler fra Randers kommune 
– planlægning af nyt gulv på terrassen ved pejsestuen 
– maling af dele af huset udvendigt 
– ny port i maskinhuset 
– nyt køleanlæg i restauranten 
– ny vaskeplads design Poul Hansen og frue 
– afskærmning i udslagshuset for at passe på vore trænere 
– tag over buggies med tak til Vink.  

Og som noget helt nyt planlægning af nyt toilet på hul 5. 
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De fleste har nok set at der er kommet en flot pergola for enden af Gardin Lis 

Terrassen, og her har Gardin Lis slået igen, så 1000 tak for det! Den skal nok blive 

flot når vi får indretningen gjort færdig. 

Uden at det skal være en genudsendelse fra sidste års generalforsamling, så er vi 

nødt til at komme ind på et meget specielt punkt - nemlig De Gule Lyn. De er 

efterhånden blev kendt eller måske endda berømt blandt vores medlemmer. Mange af 

de punkter, som vedrører huset, bliver for en stor dels vedkommende udført af den 

flotte skare af frivillige. Så en stor tak til Jer anført af Svenne og Ebbe, som i øvrigt 

godt kunne bruge et par hænder mere - så op med poten hvis du er klar. De samme 

folk gør også et kæmpe arbejde på banen i tæt samarbejde med greenkeeperne og 

Niels. 

Finansieringen af disse aktiviteter kan vi takke den del af medlemmerne for, som har 

fulgt opfordringen om at give en gave til RGK på kr. 200. Det har nemlig udløst en 

momskompensation på over 550.000 kr. de seneste 3 år. Vi vil derfor gerne opfordre 

til at I, også i år, støtter op omkring dette tiltag. Tag blot fat i Marck eller Esben, så 

de kan hjælpe med det praktiske, som i øvrigt er beskrevet i en mail sendt til alle 

medlemmer den 30. oktober. 

Der er lige en praktisk bemærkning for de af vore medlemmer der har elvogne i 

kælderen. Der er vist ikke nogen der har glemt det skybrud vi havde i oktober. Det 

gav oversvømmelse i kælderen og for nogle enkelte der havde deres batterier stående 

på gulvet var det ikke så godt. Så rådet fremover er at huske, at batterier og den 

slags ikke står på gulvet hvis vi får et nyt skybrud. 

Som bekendt – Ingen Randers Festuge i år – men efterslæbet med tilgangen af nye 

medlemmer er stadig synligt, og vi håber at komme tilbage næste år med en ny 

aktivitet i Festugen. 
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Restaurant Funders har nu kørt i godt 1 år, og det er ingen hemmelighed, at der har 

været kritiske røster omkring serviceniveauet, og til dels priser og udvalg. Der har 

været en løbende kontakt fra bestyrelsen med Briand og Søren om forbedringer, og 

der har været lydhørhed selvom vi nok ikke er i mål endnu. Søren er som bekendt 

ikke længere en del af teamet på grund af helbredet. 

Der vil i løbet af vinteren være drøftelser om yderligere forbedringer, og vi er 

overbevist om, at der vil være synlige forbedringer til glæde for os alle. 

 

Af Jonas Blegvad Jensen: 

Sporten 2020 

Året har også i sportens tegn på mange måder været et specielt år. Sæsonstarten 

blev udskudt og vanskeliggjort af den verdensomspændende pandemi, og for nogle 

har oplevelsen nærmest været, at året aldrig for alvor kom i gang.  

Sporten i RGK dækker både begyndere, juniorer, elite og seniorhold. Trænerne, 

træningen for alle klubmedlemmer og den lange række af klubturneringer hører også 

under den sportslige afdeling.  

Alle dele har været ramt af de forskellige tiltag, men det har på mange måder 

alligevel været et både godt og succesfuldt år, dog ikke uden nedture.   

Trænertemaet har gjort en kæmpe indsats og er lykkedes med at gennemføre langt 

mere træning end man kunne have frygtet – og det er selvfølgelig sket med behørig 

afstand.  

Der er naturligvis afholdt færre klubturneringer end normalt, men det har heldigvis 

været muligt at afholde en del, og der har været overordentlig flot opbakning fra 

medlemmerne, når det har kunne lade sig gøre at komme ud og svinge køllerne 

sammen med andre i RGK’s turneringsrammer.  
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For eliteholdet har sæsonen budt på nogle kollektive nedture i form af nedrykninger i 

Danmarksturneringen, men nogle positive lyspunkter i individuelle turneringer. I lang 

tid så det ikke ud til, at Danmarksturneringen ville blive afholdt, men i takt med 

genåbningen blev det muligt, dog i et lidt andet format end vi normalt kender det. 

Under normale forhold afvikles turneringen over seks runder (tre weekender), hvor 

man møder puljens tre andre hold to gange, henholdsvis hjemme og ude. 

Da første weekend 2. og 3. maj ikke blev en realitet og med respekt for resten af Golf 

Danmark måtte man holde sig til de to sidste weekender, og dermed skære 

turneringen ned til blot tre kampe. Det betød også, at alle tre kampe skulle spilles på 

neutral grund. Lidt ærgerligt for specielt os selv, da vi ofte ser en tendens i en større 

hjemmebanefordel set i forhold til andre baner. 

Vi vidste fra start, at det ville blive en sæson der ikke lignede de foregående. På herre 

og dameholdene var vi deciderede overmatchede. På herresiden rykkede vi op med 

alle hold sidste år, og generelt har fornemmelsen de seneste år været, at vores første 

og andet hold niveaumæssigt har ligget lige mellem to divisioner, - det blev derfor 

som frygtet meget svært for førsteholdet i 1. division og andetholdet i 2. division.  

Seniorholdet i 2 division gik derimod suverænt og ubesejrede gennem sæsonen, og 

sikrede sig en plads i landets bedste række. Super flot gået og stort tillykke.  

På den individuelle side har spillere fra Randers Golf Klub markeret sig rigtig fint i år.  

Jonas Thygesen:  

Har i år vundet 2 turneringer: Elite Tour 1 i Frederikshavn og DJGA Masters på 

Scandinavian 

Derudover har han fået en 4. plads i Lyngbygaard og en 9. plads på Møn 
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Kristian Bressum:  

Har fået to 2 pladser i Barløse Borg Elite Open og Brønderslev Open, derudover har 

han en 3. plads på Møn, en delt 6 plads på ECCO Tour Q-school, en T8 på Royal 

Trophy 

 

Aksel Bakmand: 

En 2. plads i Lillebælt Junior Open, Nr. 4 i Brønderslev Open. Dertil kommer 

banerekord i Ikast (66 slag) og krydret på dagen med en Hole in One 

Mikkel Schmitt:  

Har fået plads på ULM (University of Louisiana Monroe), hvor han skal spille i den 

bedste række. Det betyder desværre også, at vi må se bort fra Mikkel til 

Danmarksturneringen næste år (medmindre han måtte være hjemme).  

Igen i år, har vi haft en god sæson i junior regi, dog ramt at omstrukturering ift. 

træning og vores Jyske Bank Challenge fredagsturneringer. Vi er dog kommet 

igennem, og har igen set en masse af vores unge mennesker udvikle sig både på og 

udenfor golfbanen.  

Det har igennem flere år været et fokuspunkt og vi nyder i RGK fortsat gavn af en stor 

juniorafdeling. Det tegner godt for fremtiden i RGK. Afdelingen er vokset i år, og vi 

har kunnet mærke en stor tilgang specielt blandt de yngste, hvilket kan skyldes, at de 

flest andre sportsgrene i starten af året var sat på pause. Dem håber vi naturligvis på 

at fastholde i sporten og i klubben mange år frem.  

Som noget helt nyt har juniorerne i sæson 2020 fået deres helt egen afdeling af 

Danmarksturneringen. Et tiltag som for en klub af vores størrelse gavner rigtig meget, 

da vi kan bruge ungdomsrækken som et vigtigt led i den fødekæde, der skal sende 
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juniorerne videre op igennem systemet, når de har niveau til at begå sig på dame og 

herreholdet. 

Kvalifikationsturneringen som skulle være spillet i april måned måtte aflyses, hvorfor 

holdenes samlede handicap skulle afgøre hvilken række man blev sat i. Vores første 

hold blev placeret i den bedste række, nemlig Elite Divisionen. Vores andet hold fik 

tildelt en plads i kvalifikationsrækken. 

Vi vidste ikke hvad vi skulle forvente fra de andre klubber inden første weekend, men 

vi formodede at de bedste juniorer havde niveau til herre og dameholdene. Så man på 

puljen i Elite Divisionen ved man dog alligevel at Kolding og Breintholtgård har ry for 

at huse gode juniorer.  

Det var også de to klubber der toppede puljen efter de første to runder med to sejre.  

Den sidste weekend stod på bunddrama, for ligesom os, havde Fredericia tabt begge 

deres kampe, hvorfor vi skulle spille om direkte overlevelse. Drengene måtte 

desværre se sig slået, og vi må nok erkende at niveauet (for nu) trods alt er for højt i 

Elite Divisionen. Vi ser frem til i stedet at etablere os som 1. divisions hold, og måske 

endda spille med om oprykning. Anderledes så det ud i kvalrækken, hvor vi sammen 

med Kalø toppede puljen også med maksimumpoint efter to første kampe. Der 

ventede derfor en vaskeægte gyser i den tredje og sidste runde mod et Kalø hold, 

som vi kender rigtig godt. Juniorafdelingen fra Kalø har vi tidligere haft meget med at 

gøre, da de flittigt har besøgt vores junior camp, hvorfor en sejr ville være meget 

vigtigt for håneretten. Desværre skulle det ikke gå sådan, hvor vi måtte se os slået 

snævert med scoren 4-3.  

Vi ser frem til fortsat at bruge Ungdomsrækken som et led i vores fødekæde, hvor vi 

til næste sæson kun har ét hold fordi vores piger, som har spillet på holdet i 

kvalrækken fra næste sæson, skal se om de kan begå sig på dameholdet.  
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Af Brian Rasmussen: 

Året der gik på banen 2020 

Man kunne egentlig kopiere sæsonstarten fra 2019, idet billedet faktisk er næsten 

identisk. Dog med den væsentlige forskel vi spillede på greens hele vinteren, bortset 

fra nogle få dage sporadisk fordelt over vintermånederne.  

Den ekstrem milde vinter betød også, at vi kunne præsentere gode spilbare greens fra 

sæsonstart. Efter en varm og mild marts var april uhyggelig kold. Væksten gik næsten 

helt i stå, og især teestederne var meget svære at få i gang. Efter kuldeperioden, der 

gav en hel del morgener med frost helt frem til 29. maj, var juni fin og så kom tørken 

og vandingsanlægget var under maksimalt pres i mange uger i træk. 

Der er lige en detalje mht. kunstvanding – uagtet det er drikkevandskvalitet vi 

pumper op, er vores vandingsvand faktisk ikke specielt velegnet til vanding af græs i 

længere perioder. Uden det skal blive alt for teknisk, indeholder det alt for meget 

bikarbonat, hvilket er et stort problem for processen med planters evne til at optage 

næringsstoffer.  

Så man kan sige jo mere der er behov for at tænde vandingsanlægget, jo større 

problemer skaber vi for os selv. Vi arbejder pt. med problemet ved at vælge produkter 

som afhjælper dette fænomen – basalt set handler det om at der helst skal være syre 

i dem, da det er med til at lave balance i jordkemien. Fortsætter de senere års 

tendens med længerevarende tørkeperioder, bør vi overveje at få monteret et 

syreinjektionsanlæg direkte på vandingsanlægget, som vil give os væsentlig bedre 

betingelser. 

Overordnet set har vi været tilfredse med den agronomiske kvalitet, og sidste vinters 

indkøb af en højkvalitetssåmaskine har allerede vist sig mange steder, på både 

teesteder, fairways og greens. 
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Der sker ingen væsentlige ændringer i plejeplanerne til næste sæson, så 

forventningen er, at vi kan præsentere et anlæg på samme niveau i 2021. 

Sæson 2020 bød også på åbning af 3 nye teesteder fra tee 57. Vi havde problemer 

med større regnskyl, som bland andet fjernede trappen på S5. Der kommer en ny 

trappe da den gamle jo mere eller mindre er afgået ved døden, og vi benytter os af 

chancen til at lave én der er lidt bedre at gå på? 

Vi har en del stål liggende, og Niels svejser noget sammen, som efterfølgende males 

sort. Niels laver producerer punktfundamenter der kan modstå en lignende syndflod.   

Vinterbanen står lige for døren og der vil som sidste år blive udlagt måtter, som vi 

kraftigt vil opfordre til at man bruger. Der er mulighed for at sætte sin tee i, så 
forhåbentligt vil flere anvende muligheden frem for at etablere egne teesteder 

omkring måtterne.  

Vi holder greens åbne for spil så meget som vi vurderer er forsvarligt, og de dage 

hvor der kun er frost i natte- og morgentimerne, vil flagene på greens blive fjernet og 

opsat igen når greens vurderes tøet op. Er der udsigt til længere perioder med 

vintervejr lukkes de helt. 

Ud over den udtynding Randers Kommune har foretaget langs OUB på Ø1, vil vi også 

denne vinter foretage en del beskæring rundt på anlægget. 

Et par afsluttende ord fra formanden: 

Inden vi slutter vores beretning, vil vi alle takke vores frivillige. Uden dem ville vi ikke 

have en klub med den vitalitet og virkelyst som vi kan prale af i dag. Ikke mindst i det 

daglige på banen, men også i diverse udvalg og grupper der varetager et væld af 

opgaver fra begynderundervisning over til baneservice, samt praktiske 

vedligeholdelses opgaver. 
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Endnu en gang en stor tak til alle Jer. 

Hermed overlader bestyrelsen beretningen til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen i Randers Golf Klub 
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