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Captain’s beretning for sæsonen 2020 

Sportslige resultater 
Trods Corona pandemien blev 2020 et stort år for Inngolfs medlemmer. Eneste tilflugtssted var golfbanen 
og flere gange i løbet af sæsonen var der fuld tilmelding til turneringerne. Året startede dog lidt surt med 
flere ugers banelukning, men da der endelig blev åbnet op – kom vi hurtigt ind i boblen. Rent sportsligt var 
der igen spænding lige til det sidste, i hvert fald på pengelisten. Jan havde allerede inden finalen sikret sig 
Inngolfpokalen på pointlisten – godt hjulpet af Kim, der have en mental nedsmeltning de sidste uger! René 
sejrede på finaledagen og med længste drive, samt 3 stk. tættest flaget, kunne han sætte tæt på 5 millioner 
US$ ind på kontoen. Det var så mange penge, at Jan frivilligt afgav titlen på pengelisten. Finoptællingen 
viste dog, at Jan sejrede med sølle 250000 US$ - og tog sig også af ”Money-list 2020”. ellers spillet stabilt 
gennem hele sæsonen og med rigtig mange top-8 placeringer havde i slutningen af august et komfortabelt 
forspring.  

I alt blev der ”kun” spillet 29 turneringer i 2020 mod 34 turneringer året før. Samlet blev der spillet 534 
runder i 2020 (484 runder i 2019), hvilket giver et gennemsnitligt deltagerantal på 18,4 spillere pr. 
turnering. Det har betydet at vi næsten hver gang har gjort brug at de 5 tildelte starttider vi råder over. Og 
flere gange har vi haft brug for 6 starttider! 

17 medlemmer opnåede sidste år at vinde en turnering – enkelte af dem dog i holdspil, men alligevel. Tre 
spillere opnåede 4 sejre – Jan, René og salig Dahl.  

I 2020 blev det ikke til nogen hole in ones, og derfor tog Torben sig af pokalen for nærmest flaget. Torbens 
drømmeslag landede 34 cm fra hulkanten på Skoven hul 5. 

Robin vandt kategorien ”færrest put” – og sluttede som den eneste med et gennemsnit på under 31 puts 
pr. runde. 

Udenbysture 
Udenbysudvalget bestod i 2020 af Jesper, Jan og Erik – og udvalget havde fra årets start været tidligt ude og 
bestilt en tur til Gut Apeldör i september!  

Turen til Kaj Lykke i eksotiske Bramming – blev en sportslig succes, men den efterfølgende ”festmiddag” 
gav ikke mange lyst til at ”hænge ud” efter runden. Dagen startede ellers med en sjov lille holdturnering på 
par-3 banen. Selve turen blev uden de helt store udgifter for klubben, da turneringssponsor Sign Concept v/ 
Jesper V. Nielsen sørgede for rigelig greenfees mm. – Tak Jesper.  

Desværre kan jeg ikke fortælle meget berette meget om turen til Gut Apeldör, da den uheldigvis faldt 
sammen med en fejlplaceret konfirmation! Der deltog 13 spillere på turen til Tyskland og 18-19 spillere i 
Bramming. 

SuperRunden 
Superrunden var i 2020 gået digitalt med mulighed for indbetaling via MobilePay og for de få heldige også 
lynhurtig udbetaling! Nyt i år var også at Morten slet ikke vandt noget – pengene gik til René, Per og Claus. 
Der var ny deltagerrekord med 14 medlemmer, som deltog i Superrunden. 
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Hjemmesiden  
Hjemmesiden har fundet sit eget lave niveau – der har dog i 2020 igen været lidt flere nyheder på siden. 
Den hårde afslutningsfest vi havde bevirkede at webkeeper fortsat ikke helt kan huske om alt er opdateret, 
så medlemmerne opfordres til at skrive hvis I finder fejl og mangler på siden. Også gerne omkring jeres 
medlemsprofil… 

Jeg synes stadig turneringsmodulet i GolfBox er fedt. Nyt i år var vores brug af scoreindtastning, hvilket ikke 
burde volde det store besvær at udføre under runden. Men enkelte medlemmer sætter en dyd i ikke at 
bruge dette nymodens medie under runden. – Om 20 år vil vi sammen grine over hvor sære vi var! 

Medlemssituationen 
I 2020 har alle 24 medlemmer haft fuldt udbytte af deres kontingent (jeg har først for nylig betalt anden 
rate – tak for påmindelsen Heidi). Det kan virke underligt, at en af klubbens stiftere og mangeårigt medlem 
vælger at melde sig ud og søge nye fairways på den forkerte side af Vestkystvejen! Tabet af Carsten Dahl 
betyder vi skal derfor se os om, efter nye emner som finder nåde for denne forsamling.  

Jeg håber I alle – trods pandemien, alderen mm. - 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: 
- EH Skilte v/Børge Heiberg 
- Valeur Holding v/Karsten Valeur 
- Estate Robin Thybo – Esbjerg, Varde, Bramming 
- Rundt om Bilen v/Carsten Lund 
- JLH Esbjerg ApS v/Jens Laigaard 
- Sign Concept v/Jesper V. Nielsen 

og ikke mindst de to som stopper i år: 
- EKU Learning v/Per Nørsten 
- Rambøll Energi v/John Sørensen 

Apropos sponsorer, så kom der på sidste års generalforsamling et forslag om et ”firmamedlemskab”, der 
kunne bidrage lidt ekstra i kassen. Dette løb lidt ud i sandet, da vores elskede kasserer ikke var orienteret 
om den mulighed – måske det skal drøftes igen? 

Stor tak til mine kolleger i Matchudvalget Jan og Claus, som begge står altid på spring for at hjælpe.  

Igen i år en speciel tak til Erik, som er blevet forfremmet til bold- og scorekeeper. 

Også tak til Børge for altid at levere labels til at sætte på vore præmier. 

Tak til Heidi og Henning for at tage sig af det økonomiske. 

Tak til Udenbysudvalget – Jesper, Jan og Erik. 

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

Jakob Kristensen 
Captain 


