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Bestyrelsens beretning 2022 

Der var i 2022 heldigvis mulighed for at afvikle vores turneringer under helt normale forhold. Dette til glæde 
for os alle - spillere, kaptajner, koordinatorer og turneringsledelse. Lad os håbe, vi herned har lagt alle Covid-
restriktioner bag os. 

Alle aktiviteter fulgte den sædvanlige plan. Tilmelding til turneringerne var igen overvældende, og vi endte 
med 348 hold. Der var rigtig god tilslutning i alle rækker og ny rekord i superveteran. Vi kunne dog godt 
ønske, at der kom flere seniorhold til, så der igen blev mulighed for at oprette en C-række. I 2022 omfattede 
turneringerne 2 rækker i senior, 4 rækker i veteran og 3 rækker i superveteran. I 2023 bliver det sikkert 
nødvendigt med 4 rækker i superveteran. 

Omfanget af frameldinger var også i 2022 beskedent med 6 hold. 

Turneringerne er afviklet med 986 puljekampe og 71 slutspilskampe samt 9 regionsfinaler i et meget 
vellykket finale-arrangement hos Silkeborg-Ry Golfklub, som stillede Ry-banen til rådighed. Det blev finaler 
med rigtig meget god golf i dejligt sensommervejr med kun en lille byge til at krydre lørdagens finaler. 
Bestyrelsen takker Silkeborg-Ry Golfklub for et super værtskab og rigtig god service fra både administration 
og restaurant. 

Vores administrationssystem, som blev taget i brug i 2021, dannede en rigtig god ramme omkring 
turneringernes afvikling, og blev udbygget med adskillige nye funktioner, der forbedrer både 
brugervenlighed og præsentation. Vi tillader os at betragte systemet som en succes, som værdsættes af alle 
brugergrupper – turneringsledelse, koordinatorer og kaptajner. Når vi sammenligner resultatet af den 
investering, der er gjort, med vores forventninger på forkant, kan vi kun være tilfredse. 

I 2022 kunne vi desværre ikke afholde de traditionelle landsfinaler. De ændringer, som bestyrelsen i Øst har 
gennemført i deres turneringsopbygning, medfører desværre nu, at det sportslige grundlag for at spille 
finaler ikke længere er til stede. Der bliver for mange kampe, hvor spillere med rette vil føle sig matchet 
forkert. Vi har ikke opgivet arbejdet med at genfinde et sportsligt fornuftigt grundlag for fremtidige 
landsfinaler, men vi må vi dog erkende, at det ikke synes realistisk, at der kan spilles landsfinaler i 2023. 

Vi takker alle klubber for den store opbakning, vi oplever til vores turneringer. Særlig tak til alle kaptajner og 
koordinatorer for deres store arbejde, som er grundlaget for, at alle kampe kan afvikles på et godt sportsligt 
grundlag i en god social atmosfære. 
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På bestyrelsens vegne 
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