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Captain’s beretning for sæsonen 2021 

Sportslige resultater 
2021 blev igen et stort år for Inngolf – og vi oplevede igen stor tilslutning fra medlemmerne. Desuden 
undgik vi, at turneringer blev aflyst på grund af Corona-restriktioner. Golf er den perfekte Corona-sport!  

Rent sportsligt var der ingen spænding om, hvem der skulle vinde Point-pokalen og dermed Inngolf 
mesterskabet 2021. Steen Nybo satte sig allerede den 22. april på førstepladsen og med samlet 4 sejre og 
rigtig mange pointgivende placeringer, holdt han sig på toppen gennem resten af sæsonen. Jesper havde et 
spinkelt håb om at true Steen, men forspringet var for stort.  

I finalerunden, som blev spillet på Kaj Lykke, havde de fire førende på ranglisten fornøjelsen af at spille i 
direkte duel. Steen, Jesper og Kim sluttede på finaledagen på de tre øverste pladser – ligesom de sluttede 
på ranglisten. Kun René fejlede på finaledagen, men holdt sig dog på ranglistens 4. plads. 

Turneringsprogrammet for 2021 omfattede 32 turneringer og modsat forrige år blev alle gennemført.  
Samlet blev der spillet 557 runder i 2021 (534 runder i 2020), hvilket giver et gennemsnitligt deltagerantal 
på 17,4 spillere pr. turnering. Vi var dog kun 23 aktive spillere gennem hele sæsonen, så det procentvise 
fremmøde har været det bedste i Inngolf’s historie. 

I 2021 har der ikke været nogen medlemmer, som har været truet af udvisning af foreningen – antal 
spillede runder er 12. Men ser vi på det positive, så har 16 medlemmer spillet 20 runder eller mere. Her skal 
nævnes Erik, der i hele 2021 kun har været væk en enkelt gang!    

19 medlemmer opnåede sidste år at vinde en turnering – enkelte af dem dog i holdspil, men alligevel. Kun 2 
spillere opnåede 4 sejre – Steen og René.  

Pengelisten afspejlede i store træk fordelingen som på ranglisten – først på 8. pladsen var der ikke 
sammenfald i placeringerne. Steen hentede 24.780.000 US$ og samlet 120 point (til sammenligning så er 
bedste resultat nogensinde 27.610.000 US$ og 130 point scoret af Captain i 2017 😄) 

I 2021 blev der ikke scoret nogen hole in ones, og derfor tog Kim sig af pokalen for et drømmeslag 32 cm fra 
hulkanten på Slettens hul 9 den 12. august. 

Steen vandt kategorien ”færrest put” – med et gennemsnit på 30,17 puts pr. runde. 

Udenbysture 
Udenbysudvalget bestod i 2021 af Jesper, Jan, Jens og Claus – og udvalget havde fra årets start igen været 
tidligt ude og bestilt en tur til Schloss Lüdersburg i september! Banen var i meget dårlig stand, men turen 
var i top. Lidt skuffende deltog kun 13 medlemmer på Tysklandsturen. 

Indenlandsturen gik igen til Kaj Lykke Golfklub – blev en sportslig succes, den efterfølgende ”festmiddag” 
var henlagt til Esbjerg – og blev præget af Eriksens kollaps under EM. Dagen startede ellers med en sjov lille 
holdturnering på par-3 banen. Igen blev turen uden de store udgifter for klubben, da turneringssponsorer 
Sign Concept og Estate Robin Thybo sørgede for greenfees til alle. – Tak for det.  

SuperRunden 
12 medlemmer deltog i SuperRunden 2021 og Morten styrede betalingerne med hård hånd. Nyt i 2021 var, 
at udbetalingerne kom få sekunder efter resultatet forelå. Pengene gik til Per, John og Steen.  
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Hjemmesiden  
Hjemmesiden er en sand guldgrube af oplysninger – og jeg håber I alle surfer rundt hver uge for at finde 
resultater og oplysninger om de andre medlemmer. Igen opfordres I til at skrive til undertegnede, hvis I 
finder fejl og mangler på siden. Også gerne omkring jeres medlemsprofil… 

Turneringsmodulet i GolfBox er fedt – og vi gjorde stor brug af scoreindtastning under runderne. De få som 
ikke deltager i turneringerne nyder at kunne følge med hjemme på live scoring. I denne sæson har Steen 
lovet at hjælpe til med opsætning og rettelser i GolfBox, da Mogens gerne vil have, der er sammenfald 
mellem hvem, der deltager og dem, der er på tiderne i GolfBox. 

Medlemssituationen 
I 2021 var vi kun 23 aktive medlemmer, da Kristian Dam var sygemeldt hele sæsonen. Til gengæld har de 
resterende hygget sig så meget mere… Med udgangen af året har vi måtte sige farvel til Hans Martin, der 
nu har valgt at spille i Blåvandshuk. Måske vil vi, når generalforsamlingen er ovre, kunne hilse 2 nye 
medlemmer velkommen. 

Jeg håber I alle – trods pandemien, alderen mm. - synes det er hyggeligt at være med i InnGolf, og at vi 
fortsat kan være sammen om vores fælles sport i mange år frem. 

Til sidst vil jeg rette en stor tak til vore sponsorer: 
- Nykredit v/Claus Jessen 
- Valeur Holding v/Karsten Valeur 
- Estate Robin Thybo – Esbjerg, Varde, Bramming 
- Rundt om Bilen v/Carsten Lund 
- JLH Esbjerg ApS v/Jens Laigaard 
- Deloitte v/Kim Paagh 
- Sign Concept v/Jesper V. Nielsen 

Stor tak til mine kolleger i Matchudvalget John og Erik, som begge altid står 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, Claus og Jens. Speciel tak til Jan, som nu stopper i udvalget. 

 

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

Jakob Kristensen 
Captain 


