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onsdag, den 6. marts 2019 
 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2, 3, 4, 5, 6 & 7års!!!!)  + 

aspirantelevpladser på venteliste! 

Igen i år har Ledelsen dekreteret (se 

billede), at foråret nu er på vej og dermed 

også den nye sæson 2019, som er vores 

ærværdiges klubs 26/27 sæson. I 

samarbejde med den nye greenkeeper er 

den sidste sne nu smeltet og banen vil 

med nogenlunde sikkerhed stå klar til 

sæsonstart: 

Lørdag d. 23. marts kl. 06.45 prc.  

For at retlede, vejlede, udvikle, justere og 
instruere m.v. vil Ledelsen og 
Tilsynsrådet til opretholdelse af det 
gastronomiske niveau, som sædvanligt 
varetage frembringelsen af 
morgenmaden af helt friske æg med 
tilbehør. 

Udover ny greenkeeper har Bestyrelsen ansat ny golfmanager samt lagt an til en helt ny 
organisation i medarbejderstaben. Vi er alle spændte på udviklingen, som vi støtter op om.  

Vores præsident er trådt ud af bestyrelsen, 
som dog fortsat har 4 medlemmer fra vores 
ærværdige lille klub-så det skal nok gå 
endda. Her vil vi også udtrykke vores store 
tilfredshed med bestyrelsens arbejde samt 
det store arbejde, der udføres af mange 
frivillige – bl.a. under ledelse af Sir Richard 
og alle hans svende. 
Vores præsident fejrede i årets løb sin 50-

års fødselsdag i selskab med hans mange fantastiske golfvenner, som til gengæld begavede ham 
efter fortjeneste.  
Som sædvanligt kunne man ved efterårshøringen studere hele sidste års sæson statistik som 
viser, at vi har udnyttet vores starttider med 142%. Ledelsen foreslår derfor fortsat at vi møder 
kl.06.45. Hvis det viser sig, at Lørdagskyllingerne helt mister pippet, skal vi dog være parate til at 
overtage det første kvarter efter 8.00. Lars XL blev efter 8 år som aspirant ophøjet som endeligt 

medlem og vi ser frem til Lars vedholder fremgangen fra 2018 😊 

 
Meget overraskende var det, at den tidligere præsident og nuværende medlem af Tilsynsrådet tog 
Tysklandsmesterskabet med flere slag mindre end runner-up. 
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Samme var også med på det vindende 
Røde Hold i Årets Hanegale Cup. Mon 
ikke taberne 
af årets 
turnering 
lurer på en 
revanche i 2020 til næste Ryder-Cup år. 
 

Politisk set var 2018 et stille år og uden 
nævneværdige sager i Hegnssyns-udvalget. Derfor tager præsidenten nu skeen i den anden 
hånd. Der skal nu ske noget og under hensyntagen til de kommende valgkampagner, har 
præsidenten påtaget sig formandshvervet i sit partis lokale ledelse. Vi håber præsidenten vil lytte 
mere til jorden end hans engelske kollega, som er ved at sætte vores mange besøg i UK over styr 
med en hård Brexit.  
Fra de kommunale myndigheder fik De Hanegale - via klubben - godkendelse af det hidtil seneste 
broprojekt over åen ved hul 11. Broen kommer til at hedde enten Hanegalebroen eller De 
Hanegale’s Bro – det endelige navn er - ud fra vores indstilling- endnu ikke udmeldt af 
bestyrelsen.  Vore medlemmer har i 2018/2019 været meget aktive i diverse vedligeholdelser af 
træerne omkring banen, nye fliser ved hovedindgang, etableringen af ny driving-range m.m. De 
mange indsatsområder er tydelige og til bedste for alle medlemmer og gæster i klubben.  
Det forlyder, at kronprinsen nu får mere travlt med at repræsentere landet rundt omkring i verden. 
Vi er dog glade for, at han fortsat er medlem af Rold Skov Golfklubs Venner og betaler sit 
kontingent, ligesom sikkert alle fra vores lille klub.  
Internationalt set hører vi stort set dagligt, hvor dygtig, fantastisk og hvor heldige amerikanerne er 
ved at have Soap-opera helten som præsident. Sådan behøver vores præsident ikke at føre sig 
frem, men dog forlyder det, at han har ambitioner om at spille på et veteranelitehold sammen med 
andre fra vores flok. Vi siger held og lykke – og det behøves sikkert!! Vi andre går selvfølgeligt ud 
fra, at vi fortsat får lov at spille ud tidligere, når der er turnering på banen.  
Internationalt set har vores lille klub udover Tysklandsturen også været repræsenteret i matcher i 
Tyrkiet, Spanien og Skotland. Alle medlemmer ser desuden frem til en tydeliggørelse af de nye 
golfregler – regler der giver alle med lavt 1møgfald urimelige fordele – og vi vil måske heller ikke 

spille efter reglen med at droppe med 2 straffeslag ved out of bounds slag - (så 
kommer vi aldrig op i nærheden af 20-25 slag på f.eks. hul 15) 
Næste års nye reiseführer med hans gamle assistent- Der Alte - kan allerede i 
skrivende stund melde om næsten udsolgt til Tyskland 2019 – måske er det en 
nem turnering at vinde? - se på resultatet fra 2018    
Turens fotograf tror, han for en gangs skyld kan få et samlet billede af alle 
deltagere – i den anledning påtænker denne at deltage i et finere kursus for 
loppecirkusdomptører. Nedenstående billede viser dog de fleste. 

Ledelsen forventer stabilt godt vejr indtil 
sæsonstarten, hvor vi alle igen kan samles 
i god ro og orden med et altid passende 
antal gode og dårlige slag.  
Skulle man have en syg moster eller har 

en anden dårlig undskyldning, bedes 

afbud meddelt på listen i klubhuset – eller i 

akutte tilfælde til nedenstående – som sædvanligt under bødeansvar!! 

                                         Afbud senest torsdag d. 20. marts kl. 16.00  

Bjarne Villadsen.(præsident)   Steen Møller (vicepræsident)   Lars Kold-Hansen ( webmaster)               
2046 9875                                          2033 0051                                     2330 419 

                                            
1 møgfald = afstand fra endetarmsåbningen til jordoverflade  


