Bestyrelsesarbejde
Bestyrelsen har afholdt 11 møder i 2017 foruden et antal møder i udvalget vedrørende ny aftalte med IG
A/S, som vi forventede at indgå i løbet af 2017, men vi nåede ikke helt i mål. Aftalen vil ikke få betydning for
det enkelte medlem, men vil have nogle konsekvenser for fordeling af opgaver og ansvar mellem selskab og
klub. Når arbejdet er afsluttet vil det blive forelagt til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling.
Flytning af Proshoppen og ansættelsen af ny restauratør har betydet ændrede behov og nye muligheder. Vi
håber, at der bliver mere liv omkring Proshoppen med placeringen lige ved siden af restauranten. Klubbens
hidtidige kontor er så flyttet til Proshoppens gamle ’kontor’, og der vil løbende ske ændringer og
forbedringer af området i det hjørne og ændrede adgangsforhold til faciliteterne omkring gårdspladsen.
I den mellemliggende periode vil vi fortsat efter behov kunne disponere over faciliteterne på 1. salen.
Bestyrelsen vurderer, at klubben fortsat har en sund økonomi, og vi ’formåede’ ikke at holde budgettet,
men fik et mindre overskud 2017, som til en vis grad skyldes mindre forbrug i begynder/breddeudvalget.
Den gode nyhed er at vi prøver igen i 2018, og nu har en plan på skinner med centeret, hvor vi tilgodeser
bredden og begynderne.
Bestyrelsen har været repræsenteret ved DGUs regionalmøder samt ved DGUs repræsentantskabsmøde og
har deltaget i arbejdet i Ishøj Idrætsråd.
Greenfee aftaler
Der er fortsat aftaler med Møn, Rønnede, samt Nivå og Storstrømmen. Aftalen med Skovbo om frit spil har
været en succes og er videreført for alle fuldtidsmedlemmer. I den kommende sæson tilbydes atter SGS
Selandia Golf samarbejdet dækkende Køge, Vallø, Sydsjælland, Harekær, Falster og Greve.
Medlemsstatus
Den seneste statistik viser, at klubben nu har 1058 aktive medlemmer (984 ved seneste generalforsamling).
Endvidere har vi 58 (60) passive. Den store stigning er i høj grad udtryk for en glædelig og solid vækst i
antallet af fuldtidsmedlemmer med en stigning på hele 50 medlemmer i 2017, så vores fokus på at
optimere værdien af fuldtidsmedlemskaber syne at bære frugt. I 2018 vil vi i samarbejde med IG A/S
fortsætte og intensivere disse initiativer, samt iværksætte nye tiltag for atter at fastholde medlemmer og
øge medlemstallet.
Årets arbejde i udvalgene
En kæmpe tak til de mange frivillige, der har lagt utallige timer i arbejdet i de enkelte udvalg til gavn for
hele klubben.
Klubhusudvalg
Klubhusudvalget har igen sørget for drikkevarer i køleskabet til fornuftige priser, når restauranten har
været lukket og i øvrigt sikret, at det altid er hyggeligt at komme i lokalet på 1. sal.
Turneringsudvalget
De fleste af årets turneringer havde rigtig god tilslutning uden at der dog var nogen der var overtegnede.
Vi havde igen arrangeret begynderturneringer på Intermediate banen samtidig med den store turnering på
mesterskabsbanen for fortsat at fremme integrationen af vores nye medlemmer i turneringslivet med det
samme.
Den 1. april afholdtes OBH Nordica Åbningsturnering med 130 deltagere - heraf 11 på Intermediate banen.
I Forsommerturneringen den 28. maj blev der slået et slag for kuglerne da vi spillede med i den
landsdækkende velgørenhedsturnering der støtter Kræftens Bekæmpelses arbejde med mænd og kræft i
samarbejde med Dansk Golf Union. 69 deltog og klubben kunne aflevere over 7.000.- kr. til Kræftens
Bekæmpelse.

Indian Summer Turneringen var som sædvanlig sponseret af LA Vikar, der både gav maden efter
turneringen og leverede alle præmierne. Blev afholdt den 9. september med 135 deltagere – heraf 23 på
Intermediate banen.
Afslutningsturneringen afholdtes den 7. oktober med 77 deltagere – heraf KUN 2 på Intermediatebanen.
Udover de nævnte turneringer arrangerede TU også klubmesterskaberne.
Der blev for første gang fundet en mester i Dame Senior, hvor hele 6 damer stillede op, hvilket var dobbelt
så mange som der stillede til KM i 2016. Men det er stadig skuffende få damer der deltager i
klubmesterskaberne.
Endvidere afviklede vi den 29. september Skoda Natgolf over 9 huller – de 5 huller på Mesterskaben og de 4
huller på Intermediatebanen der ligger nærmest klubhuset.
Banen var flot illumineret på Fairway, Hazarder og Greens med knæk lys og alle spillede med selvlysende
bolde. Turneringen var fuldtegnet med 48 deltagere, der havde en rigtig sjov aften der afsluttedes med en
gang natmad i restauranten.
Vi håber vi kan fastholde aktivitetsniveauet i 2018 og i den sammenhæng vil vi gerne takke vores sponsorer,
som gør deres til, at vi i Ishøj Golfklub kan lave de aktiviteter, som kommer os alle til gode.
Skulle der være nogle, som overvejer at sponsorere en eller flere events i løbet af året, må I endelige
henvende jer til bestyrelsen, så finder vi ud af rammerne.
Juniorudvalget
Igen i år har vi oplevet en god medlemsfremgang i junior afdelingen, også en tilgang i Juniorudvalget,
nemlig Henning Jensen, som har både en datter og søn der spiller hos os og han har netop selv meldt sig ind
i vores klub. Så vi er nu 3 mand høj i udvalget. Vores træninger har i 2017 foregået om tirsdagen og med en
fin aftale med restauranten har vi afsluttet med fællesspisning efter hver træning, her har også spillernes
familier deltaget, nogle gange har vi været helt oppe på 30 deltagere.
Vores lidt ældre spillere har derudover haft ekstra undervisning om torsdagen. Vi har desuden fået en
smule gang i lørdagsgolf, hvor ungerne er ude lørdag formiddag med nogle forældre.
Vi har også været aktive i både JDT og Kredsturneringerne i vores distrikt. Vi har også været vært ved 2
juniorturneringer i løbet af året.
Ambitionen for 2018 er endnu mere fremgang og sørge for at ungerne kommer mere på banen og lærer at
spille mere. Samt at øge de sociale aktiviteter for juniorerne
Aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalget havde i 2017 arrangeret følgende aktiviteter:
Bankospil, hvor hovedpræmien, var et golfophold for 2 personer, sponseret af Hjarbæk Fjord Golf.
Der var mødt knap 70 klubmedlemmer/pårørende op, og alle havde en spændende eftermiddag, hvor der
kæmpedes om mange store og flotte præmier.
”Se Pinsesolen Danse” havde deltagelse af 28 morgenfriske golfere, der var klar til tee-off kl. 05:30!! Efter
runden afsluttedes arrangementet med præmieoverrækkelse og brunch.
Skt. Hans arrangementet hvor 41 deltog, heraf spillede de 36 en Mexican Scramble på Intermediate banen.
Efter turneringen sørgede Restaurant Food Lovers Kitchen for noget rigtig lækker mad.
I år lykkedes det både at få futtet heksen af og få holdt båltale og sunget midsommervisen.
”Jagten på den rappe juleand” var sæsonens sidste aktivitet, hvor vi vanen tro først spillede en Texas
Scramble, hvor knap 30 deltog. Efter turneringen nød vi Food Lover Kitchens store flotte julefrokost hvor
yderligere et par pårørende tilsluttede sig.

Eliteudvalget
Uden de store resultater i Danmarksturneringen, har vi alligevel haft et fantastisk år i eliten. Ingen af vores
hold rykkede ned eller kom sidst i deres puljer. Vores interne turneringer i kombination med det mest
succesfulde år nogensinde i vores Mandagselite har bidraget til et godt socialt miljø i klubben. 64 forskellige
spillere har over året deltaget i Mandagseliten, hvilket i den grad også har bidraget til en masse nye
elitespillere i klubben, vi har haft fornøjelsen af at byde på den anden side af 10 rigtig gode golfere
velkommen i slutningen af sæsonen, som bidrager til et fornyet håb for 2018, så vi kan udvide med endnu
et hold i 2019 og komme tilbage i 3. division. Vi har i 2018 holdt 33 turneringer i elite regi. Den største var
vores Ishøj Elite Open, hvor der var 90 deltagere fra 22 danske klubber.
I 2017 har vi haft vores protrænere på vores 1. hold, den omkostning har vi valgt at bruge på træning til
vores spillere i stedet for i 2018. Så kun klubbens medlemmer kommer til at spille på vores hold i 2018.
Ambitionen er oprykning, flere turneringer og endnu bedre socialt samvær i eliten.
Regel- og handicapudvalget
Der er afviklet regelkurser efter behov og dermed uddannet mange nye golfspillere. Udvalget har forberedt
sig på, at fundamentalt nye regler indføres pr 1.1.2019 og vil nøje følge udviklingen indtil da
Sponsorudvalget
På sponsorsiden har 2017 igen været et positivt år, idet vi har haft sponsorer til alle klubbens turneringer
samt til diverse arrangementer. Tak til alle sponsorer.
Medieudvalget
Der er udsendt mange nyhedsbreve i 2017.
Klubben deltog atter i Golfens Dag i april og afholdt Åbent Hus i forbindelse med Spil-med-Dagen i august
Vi høster fortsat ny viden fra informationerne i Golfspilleren i Centrum så vi kan fortsætte udviklingen af
Ishøj Golf.
Baneudvalget.
Vi har haft besøg af Banearkitekt Line Mortensen, hvor banen blev gennemgået og en række forhold
identificeret, som over en årrække vil blive ændret:
Bunkerfingre gøres kortere, men skal håndgraves og det tager tid. Der laves om på dræn, så der kommer
mere vand i søen ved hul 4. Teesteder rettes ind efter fairways, de steder hvor klipning ændres på fairway,
enkelte teesteder gøres lidt højere, så man kan se hulforløbet, afhjælpes også af ny skilteplan.
Et kort par-3 hul er under overvejelse og der skal plantes flere træer, ud fra den plan der blev lavet fra
starten af.
Begynder- og breddeudvalget
Onsdagens begyndertræning har i 2017 været søgt af endnu flere end i 2016, idet 157 har været ude på de
27 aftener, bistået af 50 guider og en hel del banegodkendelser til følge.
I 2017 har kursusarbejdet med begynderne atter været lagt i faste rammer med definerede kursusforløb,
hvor vi på 36 kursusdage har gennemgået grundslag, etikette og generel træningsmetodik

Klubber i Klubben
Selvom vores klubber-i-klubben ligger lidt uden for Ishøj Golfklubs bestyrelses ansvarsområde, vil vi nu
alligevel benytte lejligheden til at slå et slag for vores klubber-i-klubben.
De spiller en aktiv rolle i mange medlemmers omgang med golfen og fungerer som et fast holdepunkt i
klublivet. Den ugentlige runde sammenholdt med godt kammeratskab og en kold fadøl i klubhuset er for

mange en væsentlig del af det at være medlem af en golfklub og den del af golfsporten synes vi at være
vældig gode til i Ishøj.
Men der er plads til flere medlemmer i klubberne, også flere begyndere. Lad os slå til lyd for at klubberne-iklubben fortsætter det gode arbejde og rekrutterer nye medlemmer som et vigtigt element i vores
bestræbelser på at øge rekrutteringen og fastholdelsen i Ishøj Golfklub.
Mjølnerknæjterne
Vi fik i årets løb 17 nye medlemmer, og havde dermed ved årets udgang 108 medlemmer, som tilsammen
fik spillet 1336 runder golf.
Åbningsturneringen var velbesøgt med ikke mindre end 63 deltagere, - dejligt med så stort fremmøde.
Til gengæld var tiltaget med at afholde 2 kvartalsafslutninger på 2 lørdage i stedet for månedsafslutninger
den sidste torsdag i måneden ikke den store succes – kun hhv. 22 og 39 deltog her. Bestyrelsen vil derfor til
Mjølnerknæjternes kommende årsmøde komme med et nyt oplæg til fremme af det sociale i herreklubben.
Sverigesturen gik til Malmö-Burlöv Golf Klubb. Turen afholdes normalt på grundlovsdag, men da den faldt i
pinsen var datoen rykket til den 19. maj. Der deltog 27, hvilket er færre end de øvrige år, - måske på grund
af datoen.
Vi dystede også i 2017 imod Mjølnertøserne som kæmpede bravt. Dysten sluttede lige og da vi var
titelholder beholdt vi pokalen.
Årets ”Dysten om Vestegnen” mod Smørum blev afviklet i Smørum. Vi tabte igen knebent, men satser på at
tage revanche på hjemmebane i 2017.
Som noget nyt har vi også forsøgt at få et samarbejde op at stå med Skovbos herreklub. Skovbo var vært og
trods lidt opstartsvanskeligheder havde de der deltog en hyggelig dag. I 2018 er det os der skal arrangere.
Vores hulspilsturnering, der blev afviklet løbende henover sæsonen, var fuldtegnet med 64 deltagere.
Først spilledes en Round Robin med 4 i hver pulje der alle mødte hinanden. Derefter mødtes puljevinderne i
knald eller fald kampe efter cup-systemet. Der var mange som deltog, og vi håber at der i 2018 er endnu
flere der har lyst til at prøve kræfter med en spilform, som er anderledes og sjov i forhold til stableford,
som vi jo alle kender.
Vores afslutningsturnering var forholdsvis velbesøgt med deltagelse af 48 knæjter. Lidt lavere tilmelding
end ved åbningsturneringen, hvilket må siges er ved at være
tendensen – men markant højere end ved de to ekstraturneringer.
Mjølnertøserne
Tøserne har i 2016 haft ca. 35 medlemmer.
Vi har spillet tirsdage både formiddag og eftermiddag med op til 16 deltagere pr gang og med årets Tøs og
Eclectic som gennemgående turneringer. Der er i årets løb uddelt ’birdier’ til 7 damer.
I Pink Cup deltog 17 damer og 15 herrer foruden 19 par i parturneringen. Sammen med konkurrencer gav
Pink Cup mere end 34.000 kr. til ’Støt Brysterne’.
Seniorklubben
Seniorklubben har ved årets udgang 89 medlemmer. Vi har afviklet årets Senior mestre over hele året, hvor
alle, der spillede 18 huller, kunne aflevere et scorekort.
Der har til alle turneringer altid været over 50% af vores medlemmer med, og vi prøver altid at finde
forskellige turneringsformer.
Vi havde en udflugt til Dragsholm hvor 51 medlemmer deltog.
Mange i Seniorklubben har deltaget i frivilligt arbejde både i forbindelse med træning af nye medlemmer,
og arbejdsopgaver på anlægget.

