Læsø Seaside Golf Klub
Årsberetning 2016

Vi har nu overstået sæson nummer 2, hvor vi som klub har haft
eneret på banen, således at vi har stået for alt undtaget det daglige
vedligehold. Når vi skal se tilbage, kan vi kun ærgre os over, at der
var nogle enkelte ting, der ikke gik helt, som vi havde håbet.
Sæsonen vi på nuværende tidspunkt skal til at starte op, er også sidste
sæson, hvor vi arbejder ud fra denne aftale i denne omgang, da vi
skal have genforhandlet aftalen med ejer inden august. Hvad disse
forhandlinger kommer til at udmønte sig i kan vi kun gætte på, men
bliver vi ikke enige, falder vi tilbage på den oprindelige kontrakt.
Bestyrelsen valgte at gøre en aktiv indsats for at promovere klubben
og banen mere end tidligere ved at øge annoncering af, hvad Læsø
Seaside Golf Klub kan tilbyde. Dette skulle have udmøntet sig i, at
vores greenfee indtægt skulle stige og vi dermed i dag kunne
fremvise en større fortjeneste på denne konto. Desværre blev det ikke
helt, som vi havde håbet, dette nok mest på grund af efterårets
manglende kvalitet rent banemæssigt.
Greens blev nemlig i september/oktober ramt af svamp og var derfor
meget dårlige, der blev foretaget forskellige tiltag til udbedring af
dette, men tilfredsstillende forbedringer forventes ikke før i sæson
2017. På baggrund af dette blev greenfee nedsat til det halve.

Fra DGU blev det oplyst, at vi pr. 30.9.2016 i Danmark havde
151.139 personer, som havde et medlemskab i en dansk golfklub,

den største klub i landet, målt på medlemmer, er Smørum Golfklub
med 2267 medlemmer, næststørst på denne liste er Hørsholm
Golfklub med 2099 medlemmer og derefter er det såmænd Læsø
Seaside Golf Klub, der med 1892 medlemmer indtager en sikker
tredjeplads. Den eneste forskel på disse klubber er, at vi er de eneste,
der “kun” har 18 huller, så hvis vi vender det lidt om, kan vi sige, at
vi er Danmarks største klub på 18 huller.
Vi kan allerede i skrivende stund sige, at vi i 2017 er rigtigt godt med
på medlemsfronten, medlemstallet lige nu er 1867 så vi er ret sikre
på, at vi igen i år kommer til at melde –alt udsolgt-.
Når vi ser lidt nærmere ind i vores “lille” klub, må vi sige, at
frivillighed og vigtigheden heraf har en enorm betydning for det
fællesskab, vi kan fremvise overfor vores gæster, vi ser det tydeligt
bevist, ved de medlemmer, der bidrager med en frivillig tørn på f.eks.
at passe vores bunkers og i øvrigt har hjulpet til med småopgaver på
banen, de der står for vores klubber i klubben og de der hjælper til
som matchledere og så videre. Der skal ikke være nogen, der bliver
glemt og der skal lyde en stor tak til jer alle fra alle os andre, uden jer
var klubben ikke det den er og vores gæster ville gå herfra med et
fattigere indtryk af golf på Læsø.
Vi har i 2016 oplevet en fremgang i vores besøgstal fra de nordjyske
golfklubber i SGN samarbejdet. I det første år vi igen var med – 2015
- var der ikke den store søgning, dette må nok tilskrives en
manglende formidling af det fakta, at vi efter 10 års pause igen var
med i ordningen, det vi i det forgangne år kan se er, at vi har haft
besøg af rigtig mange især endags turister.
Ud af ca. 2300 enkeltgreenfee er ca. 700 solgt til SGN medlemmer i
2016, hvor i mod der i 2015 blev solgt ca. 1900 enkeltgreenfee og ca.
450 af dem til SGN medlemmer.
Vedrørende klubbens mesterskaber tænker jeg, at vi igen i år vil
synge den samme sang som tidligere år.
Vi er alt for få, der deltager. Det burde være klubbens årlige Festdag
og det er det også, men festen er bare alt for lille. Man har i vores
lille klub længe haft en holdning til klubmesterskaberne, der siger
noget i nærheden af (hvis jeg ikke tror, jeg kan vinde, gider jeg ikke

deltage). Det skal her siges, at det heldigvis ikke er alle, der har
denne holdning, men her i klubben har de fleste svært ved, at glæde
sig over, at have opnået en flot 10 plads i sin aldersgruppe.
Det til en side, nu skal de modige deltagere have deres velfortjente
hæder.
Slagspilsmesterskab 2016 afholdt i dagene 17. - 18.9.
Der var i alt 21 tilmeldte
Der blev spillet i 4 rækker, Damer, Herrer, Seniorer og Veteraner
Ingen juniorer desværre
Damerækken vandt Ilse Hesthaven, runner-up blev Margit Rulle.
Herrerækken vandt Lars Skovsgaard, runner-up blev Colin Smith.
Seniorrækken vandt Karsten Christiansen, runner-up blev Niels Erik
Nielsen.
Veteranrækken vandt Tomas Höglund, runner-up blev Tage Jensen.
Hulspilsmesterskab 2016 blev afholdt idagene 25.-26.6.
Der blev spillet i 4 rækker, Damer, Herrer, Seniorer og Veteraner
Igen desværre ingen Juniorer
Der var i alt 23 tilmeldte.
Dame rækken Maria Skovsgaard, runner-up blev Kirsten Petersen.
Herre rækken Lars Skovsgaard, runner-up blev Peder Bo
Sørensen.
Senior rækken Niels Erik Nielsen, runner-up blev Karsten
Christiansen.
Veteran rækken Tomas Höglund, runner-up blev Mogens Birch.
Og sidst men ikke mindst vandt Peder Bo Sørensen Læsø cuppen

Som vi nævnte på sidste års generalforsamling, var midlerne i Læsø
Golf Fond blevet frigivet og vi havde også fået bevilget midler fra
LAG til forbedringer på banen. Forbedringerne vedrørende udvidelse
af ”pumpe” søen var allerede påbegyndt ved sidste års
generalforsamling, arbejdet er nu afsluttet og resultatet blev meget
tilfredsstillende, både som udvidelse af pumpesøen samt den ændring
det har givet på banen. Vi valgte samtidigt at oprense – udvide
grøften mellem hul 6 og 16 med skrå sider. Derudover blev den
meget sandede vej fra klubhuset, bag om greenen på hul 18 og ud til
hul 9/10 udbedret med kørefast belægning.

Banen og herunder greens var meget tilfredsstillende indtil sidst på
sommeren, hvor nedbrud i maskinparken og manglende erstatning i
over tre uger gav problemer med klipning. Greens blev dårligt
vedligeholdt, da der ikke var mere dresssand og vi derfor ikke kunne
lufte og prikke disse i henhold til vedligeholdelsesplanen. Vi nåede at
få rykket propper op på greens inden de to af greenkeeperne noget
tidligt blev fyret.
Det ser ud til, vi har været heldige med det milde vejr i efteråret, så
en stor del af skaderne på greens har rettet sig.
Vi nåede kun til hul 8 med luftning og skæring af fairways inden
greenkeeperne blev fyret, men her hjalp det milde vejr i efteråret os
igen. Carsten nåede dette, inden det blev vinter. Der blev også tid til
klipning af udenoms arealer, så banen ser i øjeblikket noget ”friseret”
ud, men det ændrer sig hurtigt når foråret kommer.
Bestyrelsen var i efteråret på besøg hos Samsø Golfklub og vi havde
en længere drøftelse med deres greenkeeper om deres arbejde på
banen. De har i lighed med os ikke den arbejdskraft til rådighed, som
var ønskeligt, men de har udarbejdet en plejeplan, der passer til
arbejdsstyrken og ud fra dette et niveau for banen.
Baneudvalget har i samarbejde med greenkeeperne gennemgået
plejeplanen for Læsø Seaside Golf bane og i den forbindelse
prioriteret pleje/vedligeholdelse af greens højt.

De ændringer som dette medfører, er godkendt i bestyrelsen, her kan
nævnes:
– der kan fremtidigt på hverdage ikke slås ud fra hul 1 før efter
kl. 8.00 og der kan ikke startes ud på hul 10 fra kl. 9.00 til kl.
12.00.
– Når greens vertikalskæres, vil hullet på den green der arbejdes
på, være flyttet ud i fairway.
– De fire gange om året, hvor vi tager propper op på greens, vil
henholdsvis for og bag-9 være lukket en dag.
– Der vil være opslag på teestedet, der orienterer om dette.
Vi forventer med disse ændringer at kunne holde banen i en god
stand hele året.
Carsten er i øjeblikket i gang med udtynding i banens bevoksning,
noget for at give mere lys og luft til arealer/områder med mos, nogle
steder for at give en ”pænere” bane og andre steder så det bliver
lettere, at finde bolden.

Det er lykkedes Juniorudvalget at få gang i denne del af klubben, vi
skal huske, at uden en juniorafdeling vil klubben få svært ved at
overleve og få nye medlemmer i længden, og dermed vil der ikke
være nogen til at overtage opgaverne, med mindre vi kan hverve nye
golfspillere andre steder fra. Derfor mener vi, at vi skal værne om de
unge mennesker, der kommer i klubben og alle være med til at sikre,
at de får en god oplevelse, hver gang de kommer.
Udvalget planlægger, at der i 2017 igen tages initiativ til at få flere
skoleelever på golfbanen ved sammen med skolen at arrangere
udflytning af idrætstimerne til golfbanen. Tag godt imod dem.
Begynderudvalget har haft rigtigt stor tilslutning til begynderdagen i
det forgangne år, og dette er mindst lige så vigtigt som de unge, det
er meget vigtigt, at vi får de nye golfere ind i fællesskabet og at de
lige fra start føler sig velkommen, dette er til fulde lykkedes for
udvalget, så nu gælder det bare om at få de nye til at fortsætte deres
golf karriere og udvikle dem til bærende kræfter I vores klub.
Der var 22 begyndere og øvede der tog på tur til Dronninglund

golfklub den 21.9. og det forlyder at turen godt tåler en gentagelse.
Husudvalget har ikke meget at berette udover, at vi har fjernet de
store sofaer i hotellets forgang og flyttet pokalskabet. Der er indkøbt
2 bord/bænkesæt til området ved toilethuset mellem hul 9 og 10, og
med hjælp fra et par medlemmer er huset samme sted blevet malet
Ved sæsonstart, havde bestyrelsen besluttet at bruge lidt penge til at
give kontoret et løft, dette blev udført af en lokal håndværker, der
satte hylder og skydelåger op, så Gitte kunne få nogle lidt
hyggeligere omgivelser at udfører sit uundværlige arbejde i. Dette
også fordi det er af stor betydning, at gæsterne der kommer hen over
sæsonen får et godt førstehånds indtryk.
Vi her I løbet af 2016 afviklet 17 matcher og 3 mesterskaber, hvor i
alt 1050 deltog i selve matcherne, dertil kommer deltagerne i
mesterskaberne.
I 2015 forsøgte vi os med at afvikle en mørkematch, det blev så stor
en succes, at den blev gentaget i 2016 med samme resultat, så er det
jo bare spændende, om vi igen I år kan lave et arrangement alle synes
om.
Det ville være dejligt, om flere menige medlemmer ville melde sig til
at være matchledere og dermed lette lidt på arbejdet med at sidde i
bestyrelsen.
Læsøugen er en meget stor del af klubbens sommer program og efter
vores mening en meget vigtig del, som vi skal forsøge at
videreudvikle på, så vi i de næste år kan få endnu flere deltagere.
Når vi ser på det samlede deltagerantal var det i 2010, 2011 og 2012
henholdsvis 322, 329 og 344. Efter indførslen af gunstart var tallene i
de følgende år 372, 329 og 316 og i 2016 353 og for alle årene, er der
i disse tal ikke medregnet herre/damedag.
I 2017 vil herre/damedag efter en bestyrelsesbeslutning indgå i ugen
på lige fod med resten af matcherne og blive afviklet på samme
måde.
For ikke at optage banen for meget, vil der igen i 2017 være gunstart
kl. 8.30. så banen kan frigives til greenfeespillere hurtigst muligt.

2016 skulle blive året, hvor Læsø omsider fik sit første divisionshold

i en sportsgren, dette skyldes, at det endelig lykkedes for klubbens 1.
hold at rykke op.
Det vil sige, at vi i denne sæson spiller i 5. division, som er en
nyoprettet division. Holdet vandt sidste år samtlige matcher
overlegent og derfor skulle der spilles om oprykning i Viborg Golf
Klub til 4. division, men dette lykkedes desværre ikke, så vi måtte
derfor nøjes med at rykke 1 række op i stedet for 2.
Kaptajnen er meget tilfredse med, at det relativt lille hold med 9-10
spillere i truppen, kan stille et fuldt 7 mands hold til hver match.
Eliteholdet vil gerne igen opfordre alle klubmedlemmer og andre til
at komme og heppe på holdet til hjemmekampene, der bliver uden
tvivl brug for opbakningen med den øgede modstand.
Holdet ønsker at rette en stor tak til Colin for at havde løftet vores
niveau.
Veteranholdet var i år i pulje med Brønderslev, Frederikshavn og
Blokhus.
Efter at have vundet hjemme over Frederikshavn, tabte vi til gengæld
i Frederikshavn. Brønderslev tabte vi til i begge kampe, hvorimod vi
til gengæld vandt begge opgør mod Blokhus og holdet endte på en 3.
plads.
Seniorholdets var i år i pulje med Brønderslev, Sæby og Hals. Vi
blev nummer to i turneringen, men da vinderholdet Brønderslev ikke
stiller hold i 2017, er vi rykket op i A rækken for 2017.

Tak for 2016

