
                                                                                          

Læsø Seaside Golfklub
Årsberetning 2015

Sidste sæson vil forhåbentlig, når vi skal forsøge at skille de forskellige år fra 
hinanden, blive husket som jubilæumsåret. Bestyrelsen er i hvert tilfælde godt
tilfreds med måden hvor på vi fik fejret klubbens første 25 år. Det var for os 
en super dejlig dag, hvor næsten alt lykkedes, men det lykkedes kun fordi vi 
havde stor opbakning og støtte fra lokale sponsorere og gode venner af 
klubben fra den mere landfaste del af Danmark. De skal endnu engang have 
en stor tak, for uden dem havde dagen ikke blevet det den blev.

Året startede med at vi som klub skulle til at varetage nogle opgaver som vi 
ikke var vandt til, og det skabte nok ved nogle en smule nervøsitet, måske var
der nogle i klubben der endda var usikker på om vi kunne klare den opgave 
omkring greenfee, som vi eller nærmere bestemt DGU, havde bestemt at vi 
skulle løse, og kunne vi få de af klubbens penge vi havde sendt efter ejeren 
ind på kontoen igen.

Som fortalt på sidste års generalforsamling betød den aftale vi lavede med 
banens ejer at vi nu havde eneret over banen med alt hvad det så kunne 
medførere, vi stod derfor også overfor nogle investeringer som vi fandt 
nødvendige, her tænker jeg specielt på greenfee automat og golfbiler, vi 



valgte nogle lidt dyrere løsninger for at få noget materiale der med forholdsvis
stor sikkerhed fungerede uden problemer. vi kom godt igennem denne 
udfordring som også i kan se i årsregnskabet. 

Vi er stadig rigtigt godt med på medlemsfronten og er i skrivende stund 
udsolgt på medlemsskaber med den sikkerhedsmargen til nye 
fultidsmedlemmer vi altid har indregnet i det antal pladser vi sælger. 

Vi er i år begyndt at deltage mere i Øens markedsføring overfor både endags 
og overnattende gæster, dette gør vi selvfølgelig ud fra den betragtning at vi 
som klub ikke længere kun sælger medlemsskaber men nu også skal tænke 
på at få Greenfee ind i en mængde der minimum dækker udgiften til 
baneejer. Vi var derfor i sidste weekend med på Ferie for alle messen i 
Herning hvor vi sammen med turistforeningen forsøgte at sælge Øen på 
bedste vis, for vores vedkommende ved at tilbyde endags golfture til 
fordelagtig pris. I løbet af Weekenden havde vi direkte kontakt til ca. 350 
par/enkelt personer og vores håb er nu at vi kan øge vores indtjening på 
Greenfee delen.

Frivillighed og vigtigheden heraf ser vi jo selv tydeligt bevist, jeg tænker her 
på dem der i 2015 passede vores bunkers på så glimrende vis at vi ikke har 
haft dem bedre i flere år og også de medlemmer der hjælper til med 
juniorudvalgets arbejde og træning af skolebørnene både i klubben og på 
skolen. Det er også medlemmer der passer vores nye biler med hensyn til 
smørring og eftersyn af batterier, og ikke at forglemme alle der møder op til 
klargøringsdag inden sæsonstart. TAK til alle der yder denne store indsats 
uden jer havde alle andres golfhverdag været lidt fattigere

Der var sidste år ikke den store reaktion på, at vi igen efter ca. 10 års fravær, 
valgte at indtræde fuldt ud i SGN ordningen som jo også omhandler ½ 
greenfee ordningen. Dette skyldtes nok især at alle i den tidligere styregruppe
i SGN valgte at trække sig på samme tid og de nye ikke helt var kommet på 



plads endnu. Derfor blev vores tilvalg ikke kommunikeret ordenligt ud til de 
andre klubber, men det er nu klaret og vi forventer klart flere besøg fra vore 
nordjyske samarbejdspartnere i sæson 2016 end tidligere. I skal også alle 
huske at i spiller til halv greenfee i Nordjylland, hvis i er fultidsmedlem her i 
LSGK.

Som nævnt sidste år bliver kontingentsatserne i fremtiden et spørgsmål der 
skal besluttes her på generalforsamlingen, indenfor de rammer som 
lovgivning og vedtægter bestemmer. Hvis man ønsker at komme med forslag 
til ændringer i kontingentsatserne skal man blot ligesom med alle andre 
forslag indlevere dette til bestyrelsen indenfor tidsgrænsen for dette, og 
forslaget vil derefter blive fremlagt på næste generalforsamling.

Klubbens mesterskaber 

Slagspilsmesterskab 2015.

Der blev spillet i 4 rækker, Damer, Herrer, Senior og Veteraner, ingen juniorer
desværre

Der var i alt 23 tilmeldte.

Damerækken 1. Kirsten Petersen 
2. Ilse Hesthaven 

Herrerækken 1. Peder Bo Sørensen
2. Lars Skovsgaard 

Seniorrækken 1. Karsten Christiansen 
2. Bent Hesthaven

Veteranrækken 1. Tomas Höglund
2. Mogens W. Birch

 



Hulspilsmesterskab 2015.

Der blev spillet i 4 rækker, Damer, Herrer, Senior og Veteran.

Damerækken 1. Kirsten Petersen
2. Marianne Abildtrup

Herrerækken 1. Kjeld Madsen
2. Peder Bo Sørensen

Seniorrækken 1. Niels Erik Nielsen
2. Karsten Christiansen

Veteranrækken 1. Tomas Höglund
2. Svend Erik Milsgaard

Desværre var der ikke stillet nogen op i juniorrækken.
 
Og sidst men ikke mindst vandt Kirsten Petersen Læsø cuppen

I foråret fik baneudvalget en vanskelig opgave, i anledning af klubbens 25 års
jubilæum ønskede vi at målrette alt arbejde på at få banen til at fremstå på 
bedst mulige vis til jubilæumsdagen i juni måned. Dette var naturligvis at 
stillet store krav til banen, som havde en svær start på  året og vi må 
indrømme, at især greens ikke havde det så godt. Heldigvis havde vi i 
efteråret 2014 fået nogle anvisninger fra DGU’s banekonsulent, som gav os 
nogle redskaber til at løse problemerne og han udarbejde også en plejeplan 
for hele banen, beregnet på 4½ medarbejder, dette skulle vi så bare have til 
at passe med 3 medarbejdere vi har til rådighed, samlet 2 ¼ stilling 

Noget der altid giver roser er, når greens er gode, for at opnå dette 
kontaktede vi Greenkeeper Allan fra fastlandet som indvilligede i at hjælpe 
os, og dette sammen med plejeplanen fra DGU medførte, at vi til jubilæums 
matchen havde en bane, som både vi og banepersonalet var stolte af. Under 
Allans besøg kom han også med nogle råd, som vi ville få gavn af 
fremadrettet. Det er vigtigt, at greens får morgensol, det er vigtigt, at der kan 
komme luft til græsarealerne for at undgå mos. Det var nogle ting, som vi ikke
kunne nå i foråret, men som Carsten har fået klaret her i vinter, greens på 3, 
8 og 13 har fået mulighed for mere morgensol, der er kommet mere luft ind til 



fairway på hul 3 og vi har fundet en fornuftig løsning vedrørende træet med 
de mange stammer på hul 16 uden at fælde dette, vi foretager fældning bag 
søen/højen, så der er bedre mulighed for indspil til green.

Banen var som vi nævnte tidligere, i topform til jubilæet, roughen havde 
bevidst fået lov til at blive lidt højere end ellers og det blev efterfølgende 
svært at få det på plads igen. Vi forsøgte at klippe ad flere gange, men der 
blev meget ”hø” som var vanskeligt at spille fra og finde bolde i. Vi klipper lidt 
tidligere i år.

I forbindelse med ny fondslov, fik fonde med kapital under 1 million mulighed 
for at søge om opløsning. Denne mulighed besluttede bestyrelsen for Læsø 
Golf Fond at benytte sig af. Der blev indsendt ansøgning til ministeriet om 
opløsning og som skrevet i fondasen, skulle pengene bruges til turistfremme 
på Læsø. Ministeriet accepterede, at forbedringer på Læsø Seaside Golf 
Bane var turistfremme og vi fik den endelige godkendelse ultimo november 
og har indhentet tilbud på udvidelse af pumpesøen, udvidelse af 
vandingsanlægget med yderligere en pumpe, udbedring af vejen fra Golf 
Hotellet til huset ved hul 10

Arbejdet er påbegyndt og dele af det forventes afsluttet inden 
åbningsmatchen. 

Hertil er det lykkedes klubben at få tilsagn om LAG midler til dele af de 
igangsatte projekter så der er blevet økonomi til yderligere tiltag. For at hæve 
standarden på greens har vi besluttet at indkøbe en Greenrulle, dette er en 
maskine til at jævne overfladen på greens og give større hastighed på denne,
det bliver spændene at se om det får det ønskede resultat i løbet af sæsonen.

Bestyrelsen har I flere år haft et stort ønske om at få lidt gang I vores 
juniorafdeling, men på trods af mange gode forsøg er det ikke rigtig lykkedes 
at få øens børn til at komme I klubben. Men udvalget havde en plan og et par 
dage før skoleferien, ankom med bus Ole 56 unge skoleelever, de fik en lille 
velkomst, og derefter holdvis delt ud til de frivillige hjælpere havde tilbudt 
deres hjælp, sammen havde de en hyggelig dag.



Dette udmøntede sig i en 10-12 interesserede børn som efterfølgende er 
kommet I klubben den resterende del af sæsonen hvor Colin derefter tog sig 
af undervisningen, de følgende mandage, med aktivitet på rangen, par3 
banen, chipning og putting her har vi igen haft stor gavn af de frivillige 
hjælpere der gør det muligt at gøre holden ved hver aktivitet I en sådan 
størrelse at børnene er aktive hele tiden og ikke kommer til at stå stille og 
kede sig.

Desværre blev det hurtigt efterår, Colin rejste sydpå, men der var heldigvis 
ca. 10 stk. som blev valgte at blive medlem, og de fik så tilbuddet, om at 
træne indendørs oppe på skolen,

Her har de så vinteren igennem hver mandag mødtes I lokalet øverst I den 
gamle bygning hvor man kan slå ud fra måtter, der kan puttes og chippes, og 
hygges med kiks og saftevand i pausen.

Det har væres rimeligt besøgt med fra 4-7 ungdomsmedlemmer hver gang.

Disse unge mennesker får, hvis de holder ved sporten, ikke brug af at starte 
til  begynderdag senere i livet, men det er heldigvis muligt at starte på denne 
sport uanset alder og det sørger begynderudvalget for de arrangere 
begynderdag hver onsdag kl. 16.45 og alle er velkommen, både nybegyndere
og garvede spillere. I 2015 var der et fremmøde på mellem 8 og 18 spillere. 
Og dagen starter med at holdene bliver sammensat, så begyndere altid går 
sammen med mindst en garvet spiller. Det er netop et af formålene, at 
begyndere på den måde får muligheden for at lærer af de mere rutinerede 
spillere, der spilles 9 huller under afslappede rammer og der er tid på runden 
til at lære om golfreglerne, når situationer opstår på banen. Efter spillet 
samles man for at kåre dagens vindere og blive klogere på golfregler gennem
lidt teori. Og her oplever vi at de garvede spillere også kan lære noget. 

Alt I alt koster det 20 kr. pr. gang at deltage og pengene går ubeskåret til en 
årlig tur til en golfbane på fastlandet ,samt en lille afslutningssammenkomst.

Om vores turneringshold må vi sige at det blev en blandet og beskeden 
sæson, der var sejre og nederlag, vi ønsker dog at sige tak til alle der 



repræsenterede klubben på bedst tænkelige vis og de fortjener at vi som klub
bakke op omkring disse hold.

Sidst har Vi har i år valgt at fokusere lidt på Læsøugen. Vi har nu tre års 
erfaring med at afvikle matcherne med gunstart. I 2013 med start kl. 9.00 og i 
2014 og 2015 med start kl. 8.30.

Langt de fleste spillere giver udtryk for, at de bifalder turneringsformen med 
gunstart, og klubben har da heller ingen planer om at lave om på det. Det 
hænder, at matchledelsen må forklare, hvorfor man f.eks. bliver bedt om at 
starte på 4. hul til trods for, at 3. og 2. hul er ledige fra start.

Matchledelsen placerer først spillere på hul nr. 1 og derefter 18, 17, 16, 15, 
14 etc. Vi undlader med andre ord - med mindre deltagertallet i dagens match
når op på 72 - at sende spillere ud på hullerne 2, 3, 4 etc. Hvert ledigt hul 
afkorter matchen med et kvarters tid. Det mærker matchdeltagerne ikke – 
men det gør andre spillere, der gerne vil spille vores dejlige bane. For når 
sidste hold har passeret 1. hul, kan banen gives fri til andre, selv om der 
stadig kan mangle både hele og halve timer af matchen. 

Det samlede deltagerantal var i 2010, 2011 og 2012 henholdsvis 322, 329 og 
344. Efter indførslen af gunstart var tallene i de følgende år 372, 329 og 316. 
Læsøugen har i alle årene givet et pænt overskud til klubbens drift. Efter at 
matchfeen i 2013 blev sat op fra 30 kr. til 50 kr. steg overskuddet til 15.295 kr.
Året efter var det 13.351 kr. medens det sidste år blev på 9.504 kr. 
Nedgangen skyldes først og fremmest, at vi sidste år ikke var dygtige nok til 
at finde hovedsponsorer til alle matcherne, så klubben måtte træde til. Har 
nogen i den forbindelse en god ide’ så kontakt gerne klubbens formand.


