
                                                                                                                          September 2020. 

Seniordameklubben Gof’inderne i Holbæk Golfklub. 

Generalforsamling den 25. september 2020. 

 

Beretning for perioden oktober 2019 – september 2020. 

 

Gof’inderne har nu afsluttet 10. vintersæson og 11. sommersæson.  

 

Vores medlemstal er i år på 42 medlemmer incl. 2 nye medlemmer. Det er 13 færre end 

sidste år. 

 

Vi har bestræbt os på at arbejde videre med det bestående koncept, da vi synes, det er et godt 

koncept, hvor vi har det rigtig hyggeligt og vil også gerne, at det sociale kommer i højsæde.  

 

Vi ved i bestyrelsen, at det ikke kunne lykkes, hvis vi ikke havde jeres positive opbakning og 

medvirken dertil. Så tak for det.  

 

Året har været med rigtig mange udfordringer, og der er sendt mange informationsmails ud 

vedr.: 

• Corona. 

• Aflysning af den planlagte Golftur. 

• GolfBox. 

• Konvertering. 

• Regler. 

• Nyt handicapsystem. 

Vi har indimellem en udfordring med, at vi både har en 18 hullers runde og en 9 hullers 

runde. Flere GOFfere er begyndt at spille 9 huller. 

  

Vores vintersæsonen startede op d. 4. okt. 2019. Vi har haft 20 spilledatoer i spilleplanen, 

som dog ikke alle kunne spilles. 

Vi har spillet stableford, Norsk stableford med både kast og spark samt nærmest hullet i 2. 

slaget på hul 5. 

Der har været fra 0-9 spillere på 18 huller og fra 0-10 GOF´inder + 0-6 GOFfere på 9 huller. 

Vejret har været så som så til golfspil, og vi har måttet aflyse flere gange. 

Øen har været lukket, og den provisoriske Kipling bane med spil på 14 huller blev taget i 

brug, så de mest våde områder blev undgået. 

Efter Jul startede spillet op igen d. 17. januar 2020, hvor det således var blevet mere lyst. 

 

Juleafslutning d. 6. dec. 2019. 

Der blev hygget med sange, quizløsning og spillet terning golf. En meget hyggelig dag for de 

26 Gof`inder, der var kommet og på en dejlig måde kunne sige TAK for året og på gensyn i 

det nye år. 

 

D. 11. marts 2020 flyttede Covid-19 ind, og Danmark blev lukket ned og således også HGK, 

hvorfor vi ikke kunne spille resten af vores vintersæson. 

 



Sommersæsonen: 

22 spilledatoer var planlagt med stableford, foursome, 6 holdmatch og med opstart d. 3. april 

2020.       Meeen….  

HGK åbnede først op for spil for Klubber i Klubben først i juni, og fredag d. 12. juni 2020 

blev vores første spilledag til stor glæde. Vi fulgte nøje de anviste Corona restriktioner. 

GolfBox: Samme dag skulle vi for første gang bruge GolfBox, der var ønsket indført fra 

HGK`s side. Der fulgte mange udfordringer med. Jeg er sikker på, at I alle gjorde jeres 

bedste og hjalp hinanden. 

Der blev indkaldt til evalueringsmøde til brugen af GolfBox af HGK`s formand Bjarne 

Kjærside og HeadPro/Forretningsfører Ole Rasmussen til alle brugere, som fremlagde deres 

synspunkter. Det resulterede i, at HGK`s bestyrelse besluttede, at vi fra d. 11. sep. 2020 ikke 

skulle bruge GolfBox mere. Det nødvendige opnåede resultat udeblev. Vi gik derefter over 

til de tidligere sædvanlige blokeringstider. 

 

Vores midsommermatch - med spil med farvet bold - måtte flyttes til anden dag på grund af 

heldagsregn. 

Vi har måttet flytte en fredag til mandag, da banen skulle bruges til et heldagsarrangement. 

 

Golftur: 

På grund af Corona blev den reserverede tur d. 20./21. august 2020 til Ringenäs aflyst. Den 

er reserveret igen til d. 19./20. august 2021, hvor vi håber på at kunne komme afsted. 

 

Fællesmatch: 

GOFfernes invitation til fællesmatch d. 29. maj 2020 måtte aflyses på grund af Corona. 

GOF`indernes invitation er d. 18. september 2020. 46 spillere heraf 19 GOF`inder. 

 

Nye konverteringstabeller: 

Den 1. august 2020 blev resultatet af DGU`s rating gældende med nye konverteringstabeller. 

 

HCP: Det nye hancicapsystem bliver til WHS system, der starter op d.1. jan. 2021 og 

indebærer flere ændringer. 

 

Vi starter Vintersæson 2020-2021 d. 2. okt. 2020. Spilleplanen kommer snarest.  

 

Vores juleafslutning bliver fredag d. 4. dec. 2020 kl. 10. Nærmere info kommer. 

 

Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at takke jer medlemmer for opbakning til 

vores seniordameklub – Gof’inderne – uden jer, ingen klub.  

 

Tak til Bente, Vibeke og Kirsten for jeres store arbejde i bestyrelsen. Der har været mange 

opgaver, der skulle løses.  

 

Så er der kun at håbe, at vi får en grøn vinter med masser af spillemuligheder for os, der 

gerne vil spille året rundt. 

 

Tak for endnu en god sæson, trods Corona. Et år der vil blive husket mere end andre år.   
 

Karin Veje Jakobsen.  Formand.   D.19/9 2020. 


