
 

 
1 / 3 

 

 

Regionsgolf ABCD Vest 

Årsberetning for 2021 

Bestyrelsen har i år bestået af  
Birte Hvid fra Aars Golfklub   
Bjarne Jensen, Holstebro Golfklub  
Karsten Troelsen, Gyttegård Golf Klub   
Kurt Jensen, Hals Golf Klub  
Steen Ogstrup, Aarhus Aadal Golf Club 
 
Vi troede på et godt 2021. Vi håbede på at Coronaen ville lette i foråret. Det gjorde den og 
det blev igen muligt at afvikle turneringen. Næsten på normal vis med spil og hyggeligt 
samvær. I starten var det sociale dog lidt begrænset, men alt blev godt. 
 
Planlægning 
I starten er det store arbejde at lægge turneringen. Derud over er der fællesmøder med 
bestyrelserne fra Øst og fra S&V Vest. Her får vi tilrettet og koordineret turneringerne. 

Det starter med tilmeldingerne fra klubberne til de fire rækker. Derefter fordeles holdene i 
puljerne og spilleplanen lægges for de indledende runder. 
For at blive færdige med de indledende runder inden sommerferien skal de første kampe 
spilles sidst i april. De sidste kampe i indledende runder skal være afviklet midt i juni. 
De senere år har det været nødvendigt at starte slutspillet før sommerferien med 1/16 
kampe. Det skyldes hensyn til Made in Denmark og DGU´s turneringskalender samt plads 
til klubmesterskaber. Det giver os yderligere udfordringer med turneringsplanlægningen. 
 
Vi har overvejende lagt os fast på mandag som spilledag og tidspunktet 17:15.   
Som altid tager vi hensyn til, at de fleste i ABCD-turneringen er på arbejdsmarkedet, og 
ikke skal tage fri for at spille udekampene. Derfor planlægger vi også efter at holdene ikke 
skal køre for langt. De to kaptajner kan, hvis de er enige, ændre spilledato og tidspunkt.  
 
I slutspillet skal der spilles på neutral bane, og for at der heller ikke her skal køres unødig 
langt, må vi vente med at vælge baner til i juni, hvor de fleste indledende kampe er spillet.  
Til de sidste kampe kan det blive nødvendigt at tage hensyn til de kortere dage, og så må 
nogle af kampene starte lidt før. Igen evt. aftalt mellem kaptajnerne. 
 
Klubberne forpligter sig til at lægge baner til slutspilskampene. Ligeledes må klubberne på 
skift være med til at afholde finaler og årsmøde. 
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Turneringen 
I år har der været 96 klubber tilmeldt turneringen. I alt 252 hold.  
A: 41 - B: 88 - C: 83 - D: 40        7 hold har trukket sig i år.   
 
15 klubber havde 1 hold  28 klubber havde 2 hold 
34 klubber havde 3 hold  17 klubber havde 4 hold 
1 klub havde 5 hold med   1 klub havde 6 hold med 
 
De indledende runder blev færdige således at 1/16 kampene kunne afvikles sidst i juni og 
baner til det øvrige slutspil blev fundet til kampene efter sommerferien. Stor tak til 
klubberne for deres hjælp med at finde tider til kampene. 
 
Finalerne 
Regionsfinalerne blev afholdt hos Juelsminde Golfklub den 5. september. En bane i et 
varieret og flot terræn og med udfordringer. Spillerne skulle stramme sig an. Vinderne 
kunne med rette kalde sig Regionsmestre og skulle videre til Landsfinalerne.’ 
 
Regionsmestre blev:     Vejle A4 - Breinholtgård B8 - Åskov C8 - Vejen D4. 
 
Landsdelsfinalerne blev afviklet hos Vestfyns Golfklub den 26. september i fint vejr på et 
smukt anlæg i den Fynske natur. 
 
Landsmestre blev:   Hillerød A5 - Breinholtgård B8 - Hillerød C1  -  Vejen D4. 
 
Begge dage var der en rigtig god stemning. Vi vil takke begge klubber og deres aktive 
medlemmer for god hjælp til at afvikle finalerne. 
 
Hjemmesiden  
Der blev hensat kr.100.000 til køb, udvikling og implementering af ny hjemmeside og 
turneringssystem. Heraf er der kr. 38.000 tilbage til den fortsatte udvikling og tilpasninger i 
2022. 
 
Ved indgangen til turneringsåret 2021 igangsatte vi vort nye ”On-Line” turneringssystem 
der skulle gøre det administrativt lettere, mere sikkert og håndterbart for klubkoordinatorer 
og holdkaptajner. Ligeledes skulle det også gøre det mere overskueligt og sikkert for 
turneringsledelserne i både Øst og Vest. 
 
Målet blev nået. Vi opnåede stort set det hele, og det blev modtaget med begejstring hos 
mange holdkaptajner og koordinatorer. Dog må vi indrømme at der var et par begynderfejl, 
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eller rettere sagt et par punkter som vi havde overset. Alle oversete punkter er nu stort set 
tilrettet og vil få fuld effekt i det kommende turneringsår. 
 
Samarbejdet i 2021 
Til Klubberne – til Koordinatorerne – til Kaptajnerne - og til spillerne skal der lyde en tak for 
et fint samarbejde. 
Tak til min bestyrelse for det store arbejde I leverer i årets løb. 
En særlig tak til Birte for hendes arbejde for regionsgolfen. Birte har været aktiv i mange 
år. I flere år har hun været med i bestyrelsen og senest som formand. Vi regner med, at vi 
vil se hende i turneringen i mange år. 
 
2022 
Vi ser frem til at planlægge næste års turnering. Tilmeldingen vil kunne ske først i 
december og tilmeldingen skal ske senest 15. januar. 
 
Bestyrelses siger tak for året der er gået. 
Steen Ogstrup 


