
Herreklubben	  I	  Greve	  Golfklub	  
Formandens	  beretning	  
	  
Året	  startede	  som	  for	  de	  fleste	  med	  en	  utrolig	  kedelig	  nyhed,	  og	  vi	  samledes	  
derfor	  I	  herreklubbens	  bestyrelse	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  vi	  skulle	  gribe	  
tingene	  an.	  Vi	  besluttede	  dog	  at	  vi	  så	  tiden	  an,	  og	  at	  vi	  ikke	  ville	  tage	  imod	  
Smørums	  tilbud	  om	  at	  afholde	  vores	  herredage	  derude.	  
	  
Det	  viste	  sig	  heldigvis,	  at	  dette	  var	  en	  god	  beslutning,	  da	  der	  som	  sagt	  kort	  tid	  
efter,	  kom	  en	  afklaring	  i	  Greve,	  og	  vi	  kunne	  fortsætte	  sæsonen	  som	  planlagt.	  
	  
Turneringsplanen	  for	  herreklubben	  forblev	  den	  samme	  som	  foregående	  år,	  med	  
spil	  hver	  tirsdag,	  og	  en	  månedsafslutning	  hver	  sidste	  tirsdag	  i	  måneden,	  med	  
forskellige	  typer	  spil.	  
	  
Derudover	  havde	  vi	  valgt	  at	  dele	  ranglisten	  op	  i	  2	  puljer	  ud	  fra	  handicap,	  hvilket	  
vi	  håbede	  ville	  give	  dem	  med	  et	  større	  handicap	  mulighed	  for	  også	  at	  spille	  med	  
om	  præmier	  og	  ære.	  Derudover	  kørte	  vi	  igen	  med	  en	  eclectic	  men	  dog	  kun	  i	  en	  
pulje.	  
	  
Ligesom	  foregående	  år,	  havde	  vi	  også	  en	  “Ball	  of	  Shame”.	  Vi	  valgte	  dog,	  at	  den	  
blev	  sat	  op	  fra	  25	  stableford	  point	  til	  28	  –	  så	  alle	  der	  scorede	  under	  28	  point	  ville	  
ende	  på	  denne	  liste.	  
	  
Sæsonen	  forløb	  glimrende,	  og	  der	  var	  god	  deltagelse	  i	  både	  den	  almindelig	  
tirsdagsrunde	  og	  i	  månedsafslutningerne.	  Vi	  fik	  igen	  i	  år	  sponsoreret	  præmier	  af	  
Zenit	  Consult,	  hvilket	  vi	  er	  utrolig	  taknemmelige	  for.	  
	  
Herreklubben	  arrangerede	  igen	  i	  år	  en	  udflugt	  til	  Sverige,	  men	  modsat	  forrig	  år,	  
valgte	  vi	  at	  denne	  skulle	  vare	  over	  en	  weekend.	  Vi	  tog	  samlet	  14	  mand	  afsted	  
mod	  Tomasdal	  B&B,	  hvor	  vi	  skulle	  spille	  en	  runde	  lørdag	  og	  en	  runde	  søndag,	  og	  
derefter	  tage	  hjem	  igen.	  Vi	  spillede	  lørdag	  Perstorp	  golfbane	  og	  søndag	  
Woodlands	  golfbane,	  begge	  fantastiske	  baner,	  og	  i	  det	  store	  hele	  var	  turen	  rigtig	  
god,	  og	  folk	  gav	  udstryk	  for	  at	  de	  havde	  haft	  en	  god	  tur.	  
	  
Sæsonen	  blev	  afsluttet	  på	  fornem	  vis	  med	  en	  fællesafslutning	  med	  damerne,	  hvor	  
vi	  skulle	  spille	  om	  håneretten,	  som	  vi	  havde	  tabt	  sidste	  år.	  I	  år	  gik	  det	  bedre,	  og	  
mændene	  løb	  med	  sejren.	  Dette	  var	  en	  hyggelig	  dag,	  og	  med	  godt	  fremmøde	  
både	  fra	  damerne	  og	  herrenes	  side.	  
	  
Herreklubben	  i	  Greve	  er	  ved	  at	  have	  en	  fornuftig	  størrelse,	  men	  vi	  håber	  
selvfølgelig	  på	  endnu	  flere	  medlemmer	  i	  sæsonen	  2013.	  
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