Årsberetning for Søllerød Golfklub 2016

2016 har været et historisk år for Søllerød Golfklub med det første danmarksmesterskab for herrer i
klubbens historie. Sejren kom i hus efter en nervepirrende finale mod Kokkedal på Rungsteds bane. Alle
vore spillere ydede en fantastisk indsats, og sejren kom hjem med sidste mand på sidste hul. En fantastisk
afslutning og glædeligt med så stor opbakning fra mange af klubbens medlemmer.
DM guldmedaljen betød, at Søllerød Golfklub skulle repræsentere Danmark ved EM for 3-mands klubhold i
Portugal, og her rakte indsatsen til en flot 9. plads blandt de 30 nationer, der stillede op.
For de yngre amatører blev der også i 2016 høstet store titler til Søllerød Golfklub. For første gang vandt
klubben Sportsjournalisternes Juniorholdturnering (Uofficielt DM for juniorhold). Søllerød Golfklub stillede
med Mads Langkilde, Kristoffer Max og Jamie Toft Nielsen. Flot gået. En del af præmien er en tur til British
Open i 2017.
Søllerød Golfklub er stolte over vores eliteafdeling, og den flid der bliver lagt for dagen, og at de penge som
er investeret i eliten nu også bærer frugt. En mere detaljeret orientering om elitens resultater vil fremgå
senere i beretningen.

Økonomi:
Klubbens kasserer vil præsentere en mere detaljeret gennemgang af klubbens økonomi på
generalforsamlingen den 23. marts. Dog vil jeg lige nævne, at årsresultatet viser et overskud på godt
400.000 kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste års resultat på kr. 205.000.

Drivingrange:
I 2016 renoverede vi drivingrangen. Resultatet er blevet en flot ny drivingrange. Boldene bliver samlet ind
af en robot og efterfølgende vasket, så man blot ved et tryk får rene bolde i en spand, som vi ikke længere
skal bære over fra klubhuset. En anden robot slår græsset på drivingrangen. Robotterne giver en markant
besparelse på lønomkostningerne. Alt dette har bevirket, at der kommer flere på drivingrangen end
tidligere, hvilket naturligvis også hænger sammen med, at drivingrange-bolde nu betales via kontingentet.

Ny forpagter af restauranten:
Vi nedsatte et udvalg i 2016, der skulle opstille nogle kriterier for en ny forpagters sortiment, priser og ikke
mindst kompetencer. Udvalgets indstilling blev benyttet i den udvælgelsesproces, vi har været igennem i
efteråret.
Vi fandt Bettina og Bettina fandt os. Vi har haft adskillelige møder med hende, og har bl.a. drøftet ” hvad er
en god værtinde ”, og hvordan bliver restauranten et naturligt samlingspunkt for klubbens medlemmer,
deres familie og venner. Vi er sikre på, at vi har fundet den rigtige restauratør, og at medlemmerne har
noget at glæde sig til.
Vi ønsker Bettina velkommen.

Turneringer:
Vi har som sædvanligt afviklet en række turneringer i 2016. Formålet er at give klubbens medlemmer
sportslige udfordringer og sjove oplevelser, og det håber vi er blevet opfyldt. Der har været mellem 49 og
94 deltagere til de forskellige turneringer.
Også i år fik afviklingen af finalerne i klubmesterskaberne for damer og herrer en rigtig hyggelig afslutning,
hvor mange medlemmer deltog som tilskuere, i puttekonkurrence samt i festlig samvær på terrassen.
Klubmesterskaberne bliver i 2017 udvidet med en række for superveteraner. Superveteran bliver man det
år man fylder 70. Fantastisk at vi dyrker en sport, hvor man kan konkurrere om klubmesterskabet, når man
er over 70.

Frivillige:
En stor tak til de mange frivillige, som gør et stort arbejde for at få klubben til at fungere. Uden de frivillige,
ville meget se anderledes ud.
Vi har fortsat brug for dem, der kan og vil bruge meget tid, men også gerne dem, som kun kan afse lidt tid.
Vi har udarbejdet et katalog over de opgaver vi gerne vil have løst med frivillig hjælp. Den ligger på
hjemmesiden under klubinfo.

Ny greenkeepergård:
Vi er så klar og venter blot på at kommunen får sat skub i myndighedsbehandlingen, så vi kan få en
byggetilladelse. Da den egentlige myndighedsbehandling ikke er påbegyndt, har vi ikke underskrevet
kontrakt med entreprenøren. Det betyder også, at vi afventer med optagelse af lånene. Entreprenøren er
klar over dette, Nykredit er klar over dette og Kommunen ved, at vores deadline for at få tag over maskiner
er 31/12-17.

Baneprojektet:
Vi er i dialog med myndighederne, og håber at vi snart kan indlevere den endelige ansøgning. Vi har for
længst indsendt en foreløbig ansøgning til kommunen, hvilket har medført behov for udarbejdelse af
yderligere dokumentation ift. vores ønskede ændringer på 3 af banens huller. Sidstnævnte betyder, at vi
ikke kan holde tidligere meddelte renoveringsstart i foråret 2017. Et forsigtigt gæt vil pt. være, at vi kan
påbegynde renoveringen i efteråret 2017, og dermed får den planlagte renovering reelt ikke indflydelse på
den kommende sæson.

Medlemsantal:
Pr. 31/12 2016 er vi 1126 aktive medlemmer (incl. 205 junior/ungdomsmedlemmer), 74 prøvemedlemmer
og 345 passive medlemmer. Vi har de seneste 6-8 år oplevet en årlig nettoafgang på ca. 30 medlemmer,
hvilket er bekymrende, men ikke ualmindeligt for golfsporten. Denne negative udvikling skal vendes, og den
forestående banerenovering er et vigtigt element i den plan.

Golfspilleren i Centrum (GiC):
Klubben benytter i høj grad medlemmernes tilkendegivelser til at analysere og udpege fremtidige
indsatsområder. Et nøgletal i GiC er den såkaldte ambassadørscore, der viser i hvor høj grad et medlem af
klubben vil anbefale vores klub til et ikke-medlem.
Ambassadørscoren er hævet fra 0 i 2015 til 34 i 2016 og vores mål i 2017 er at komme op på landsdelsgennemsnittet på 39 for herefter at løfte scoren yderligere de kommende år. Det er fortsat vigtigt, at I som
medlemmer tager jer tid til at udfylde skemaerne, når de bliver sendt til jer i løbet af sæsonen.

Klubliv:
Et godt og velfungerende klubliv er et vigtigt element i en forbedring af ovenstående ambassadørscore, og
ikke mindst ift. tiltrækning af nye medlemmer og fastholdelse af eksisterende medlemmer. Vi søsatte i
2016 ”søndagsklubben” som et forsøg på bl.a. at ”samle” op på medlemssegmentet mellem
”kaninklubben” og Klubber i Klubben. Deltagerantallet til ”Søndagsklubben” var svingende igennem
sæsonen, men vi fortsætter ufortrødent i 2017, hvor vi også lancerer en mentorordning, der skal hjælpe
nye men erfarne golfspillere på plads i klubben.

Klubhus:
Vi foretog i 2016 en nødvendig renovering af køkkenet herunder udskiftning af en del ældre
køkkenmaskiner. Ellers har vi holdt omkostningsniveauet nede og reelt kun brugt penge til nødvendige
reparationer rundt omkring i klubhuset.

Banen:
Greenkeeperstaben arbejdede i 2016 ufortrødent videre med at højne banens stand, hvilket jeg synes bar
frugt. Greens var generelt flotte hele sæsonen, og den målrettede indsats med at forbedre kvaliteten af
vores forgreens kunne med al tydelighed ses. Enkelte bunkers herunder den højre greenbunker på hul 6 og
forreste greenbunker på hul 8 er konstrueret forkert, hvilket betyder, at sten presses op igennem
bunkersandet. Vi renoverede bunkeren på hul 8, og vil i lyset at den forestående banerenovering
sammenholdt med, at det er en ressourcetung opgave, vurdere, om det i den kommende sæson bliver
nødvendigt at renovere flere bunkers.

Eliten:
Herrernes 2. hold i 3. division vandt 5 kampe, hvilket desværre ikke var nok til at rykke op, da holdet tabte
oprykningskampen til Mølleåen. 2. holdet har spillet oprykningskamp i 4 år ud af de sidste 5, så holdet
håber på at 2017 bliver året, hvor de rykker op i 2. div.
Herrernes 3. hold i kval rækken blev nr. 2 med 3 sejre og 3 nederlag. Holdet har primært bestået af unge
talenter, som nu har haft mulighed for at snuse lidt til det at spille holdmatch. Efter sæsonen viste det sig at
2. pladsen var nok til en oprykning til 5. div., en nyoprettet division gældende fra 2017
Senior-eliteholdet sluttede på en flot 2. plads i 3. div. Holdet vandt 4 matcher.
Veteran-eliteholdet havde allerede inden sæsonens sidste spillerunde sikret 1. pladsen i 2. div, og dermed
oprykning til 1. div. Det bliver spændende at følge holdet i 2017, hvor der er medaljer på spil i 1 div.
Regionsholdene klarede sig igen godt i 2016, således vandt 7 ud af 11 deltagende hold deres respektive
puljer, og gik dermed videre til mellem og slutspil.
På det individuelle plan har tre af klubbens spillere, Nicolai Tinning, Philip Juel-Berg og Patrick Winther,
valgt at gøre golf til deres erhverv. De har deres daglige gang på Ecco Tour/Nordea Tour som professionelle,
og leverede, sammen med vores bedste amatør-elitespillere, en række gode individuelle resultater:
Nicolai Tinning vandt således både Scandinavian Masters og Barsebäck Pro/Am. Patrick Winther blev nr. 2
både i Kristianstad Åhus Open og Isaberg Open. Philip Juel-Berg nr. 2 i Jyske Bank PGA Championship og
blev bedste dansker ved Challenge-tour turneringen i Aalborg.
På damesiden er vi stolte over, at klubbens egen Therese O´Hara (tidl. Kølbæk), der nu bor i USA, i 2016
kvalificerede sig til den amerikanske tour LPGA, som er den dame-tour, hvor alle de bedste damespillere i
verden spiller.
På amatørsiden vandt Mads Langkilde Søllerød Junior Cup (u19), Kristoffer Max blev nr. 2 både i DJGA
Vinter Open og DGU Junior Elite Tour, mens Jamie Tofte Nielsen vandt både Søllerød Junior Cup (u16) og
DGU’s årgangsmesterskab.

Eliteafdelingen har til fulde indfriet klubbens forventninger i 2016, og det bliver selvfølgeligt svært at gøre
kunststykket efter I 2017, men klubben vil fortsat støtten eliten, så den kan markere sig i toppen af dansk
golf på tværs af alle aldersgrupper, og med håbet om også snart at se nogle piger / damer, der kan spille
med på højeste niveau.

Til sidst vil jeg gerne takke klubbens ansatte, pro-teamet, bestyrelsen samt klubbens sponsorer og øvrige
samarbejdspartnere for sæson 2016.
På vegne af bestyrelsen ønskes I alle en rigtig god golfsæson 2017 !

Jesper Andersen
Formand.

