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Captain’s beretning for sæsonen 2018 

Endnu et år er gået for den bedste Klub i klubben – og vi står nu på tærsklen til en ny og spændende sæson. 
Mange håber at 2019 for dem, bliver året hvor det endelig er blevet deres tur til at løfte pokalerne ved 
årsafslutningen. Det er svært at spå om fremtiden, men ét er sikkert – langt de fleste vil blive skuffet. Det 
jeg med sikkerhed kan berette om er, hvad der er sket i den forgangne sæson, og her har vi igen redet på 
bølgen – nye tiltage i form af vinteraktiviteter er indført. Og det ser ud til de er kommet for at blive.  

2018 blev én stor triumf for Jan Hegner, som sejrede på alle tre ranglister. Desværre for os andre var han så 
suveræn, at han var umulig at hente. Så var der mere kamp om 2. pladsen på både money- og point-
ranglisten, hvor Morten godt hjulpet af et afbud til finalen, måtte se sig henvist til tredjepladsen af Jesper. 

Desværre måtte vi aflyse den første officielle turnering i 2018, men herefter stod den på høj sol og godt vejr 
resten af sæsonen. I alt blev der afviklet 32 turneringer inklusiv de fire runder på vores udenbys- og 
udenlandsture. Samlet blev der spillet 489 runder, hvilket er 20 mindre end i 2017, men stadig ligger det 
gennemsnitlige deltagerantal på omkring 15 spillere.  

16 medlemmer opnåede i 2018 at vinde en turnering – enkelte af dem dog i holdspil, men alligevel. På 
trods af sin enorme pointhøst, så havde Jan kun 3 sejre, mod Jespers 6 og Mortens 5. Det vidner bare om 
hvor stabil han var over sæsonen. 

Karsten Valeur blev sidste år vinder af kategorien ”Nærmest flaget” med 77 cm og på finaledagen tog Jan 
sig af længste drive.  

Det nyudnævnte Udenbysudvalg bestående af Jesper, Jan og Erik, klarede opgaven flot med en tur til 
Trehøje og et kærkomment gensyn med Timmendorfer Strand. Igen foregik turene i godt vejr – jeg mindes 
det var en kende varmt i Trehøje. Mest skuffende var det dog, at der trods Doodle-afstemning mm. kun 
deltog henholdsvis 14 og 12 medlemmer på de to udenbysture. Et lille plus ved turen til Trehøje, var det 
overdrevne indkøb af dåseøl, som vi nød godt af flere uger efter! 

Det blev heller ikke til en rigtig tur til Tyrkiet i 2018 – turen med konerne tiltrak kun 7 medlemmer (+ fruer), 
hvorfor dette vel knap kan indregnes som en Inngolf aktivitet? Bortset fra en mistet iPhone var det en fin 
tur. 

Som klub i klubben synes jeg vi vader i succes og i 2018 kom også Superrunden med, men med kun 8 
deltagere, er der ikke den store interesse for dette – jeg synes vi fremover skal holde os til klubbens 
bestemmelse om at Superrunden kun gennemføres hvis der er 12 eller flere deltagere. 

Hjemmesiden har igen, igen ikke kørt optimalt – ambitionerne er stadig høje, men med en arbejdsramt 
webmaster er det svært at nå det hele. I den forbindelse kan jeg oplyse, at hvis mit nuværende job bliver 
permanent, så skal jeg møde i Svendborg hver fredag, hvorfor der i den kommende sæson nok kan blive 
brug for nogen frivillige som kan hjælpe med indtastning af resultater mm. 

Der har de sidste par år ikke været den store medlemsudskiftning i klubben. Medlemmernes 
gennemsnitsalder nærmer sig hastigt de 60 år. Med Ole Malmskovs overgang til passiv, kan vi frygte at flere 
følger de kommende år, så vi skal til at tænke på et generationsskifte i klubben. 
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Jeg håber I alle – trods alderen - synes det hyggeligt at være med i InnGolf og vi fortsat kan være sammen 
om vores fælles sport i mange år frem. 

Til sidst vil jeg rette en stor tak til vore sponsorer 

- FC Consult v/Finn E. Christensen 

- EH Skilte v/Børge Heiberg 

- EKU Learning v/Per Nørsten 

- Rambøll Energi v/John Sørensen 

- GlasPartner v/Karsten Valeur 

- Estate Robin Thybo – Esbjerg 

- Rundt om Bilen v/Carsten Lund 

- Kaffesmeden v/Torben og Lis Ladegaard 

Stor tak til Jan og Claus i Matchudvalget – begge står altid på spring for at hjælpe.  

Tak til Heidi og Henning for at tage sig af det økonomiske (især Heidi – som blev begavet med et par flasker 
vin og for første gang i historien er der blevet uddelt InnGolf logobolde til en kvinde…) 

Tak til udenbysudvalget – Jesper, Jan og Erik. 

Og selvom det ligger uden for turneringsplanen, så tak til Jesper for at arrangere vinteraktiviteterne – de er 
hyggeligt! 

 

Husk klubbens formålsparagraf: At spille golf på et hyggeligt og venskabeligt niveau. 

 

Jakob Kristensen 

Captain 


