
Årsberetning for Vallø Golf Klub 2020 
 
Corona har i 2020 præget golfklubben på godt og ondt. 

Det startede med, at vi lukkede banen i marts måned i 14 dage, hvorefter vi 
besluttede at åbne på trods af de generelle råd fra det offentlige om at holde lukket, 

hurtigt derefter fik vi åbnet for gæste spillere – i modsætning til mange andre baner - 
hvilke medførte et stort pres på banen og parkeringspladsen. Vi besluttede efter kort 
tid at gæste spillere i weekenden først kunne booke efter middag, 

Dette voldsomme besøg, som gav lidt kø på banen, har så samtidig øget vores 
greenfee indtægter ganske betragteligt. 

Ferie bliver holdt i Danmark, og det har betydet flere nye medlemmer til Vallø Golf.  
Cafeen derimod har lidt under coronakrisen. Cafeen var lukket i foråret og holder for 
nærværende igen lukket (pt. Jan/feb) Vi håber, at cafeen må genvinde blot lidt af det 

tabte. 
 

Medlemmer 
Udviklingen i antallet af medlemmer går stadig den rigtige vej, især fuldtids- og 

vinterspiller. 
Klubben og Centeret går hånd i hånd for at skaffe nye medlemmer ved hjælp af 

markedsføring i form af Golfens dag, Spil med dag, Campus Køge, Strøby Egede dag 
og forskellige attraktive tilbud til nye medlemmer. Desværre blev Campus   Køge og 
Strøby Egede dag aflyst på grund af Covid19. 

Udviklingen ser sådan ud: 

Primo 
 
Kategori 2016 2017 2018 2019  2020 

 
 
 2021 

Fuldtid 193 226 242 248 272 340 

Senior 

LIGHT,udgået 2 1 0 13 7 
0 

Fuldtid  INTRO 5 0 0 19 18 29 

Junior 13 17 15 4 24 31 

Sponsor/personale 53 60 59 52 47 50 

Hverdag 17 7 6 6 5 5 

9-huls medlem 102 56 49 56 45 40 

Greenfee 188 178 181 203 204 232 

Fleks12 59 53 47 42 45 44 

Ungsenior 9 6 8 18 32 40 

Langdistance 12 10 10 10 9 10 

Vallø Golfklub 653 614 617 671 708 821 

Passiv 33 28 28            21 18 6 

             

Greenvalue 442 636 969        1426 1726 1513 

Vinterspillerret           84 

Samlet 1.128 1.278 1.614 2.118  2.452 2.424 

 



Klubben har den overordnede strategi, at fuldtidsmedlemmer skal have de største 
”goder” hvilket bl.a. betyder: 

Frie driving range bolde, kan gøre brug af vore fritspilsaftaler med Næsted og 
Brøndby, som flittigt bliver brugt. 
Herudover kan de tilkøbe sig ret til i sommersæsonen at spille på Køge, Ishøj, 

Harekær, Sydsjælland, Falster og Greves baner for kr. 975. Kendt som SGS eller 
Selandia. Ordningen forsætter i 2021 til uændret pris. 

Vallø Golf har greenfee aftaler med adskillige klubber, disse fremgår af vores 
hjemmeside. 
I samarbejde mellem Center, protræner og klub tilbydes fuldtidsmedlemmer gratis 

undervisning af vores PRO. Denne ordning forsætter i 2021. 
Da tidligere protræner Ivan Gress, klub og center ikke kunne opnå enighed om en ny 

træneraftale besluttede vi at stoppe samarbejdet. Ivan vil dog også fremover være at 
se på banen, da han fortsætter som medlem i klubben. 
Vi lykkedes hurtigt med at finde en ny pro, nemlig Simon Holmes, som kommer med 

stor erfaring fra andre klubber. 
Simon Holmen står herudover for træning af juniorer og elite og har selvfølgelig også 

undervisning, som kan bookes på vor hjemmeside. 
Der har været stor tilslutning fra spillere fra andre klubber til at tegne et 
vintermedlemsskab. 

 
 

Juniorafdelingen (til og med de 18-årige) består af Hvalunger og af Juniorer: 
 
Hvalungerne 
På grund af for få frivillige hjælpere, besluttede bestyrelsen at nedlægge gruppen 
midlertidigt. MEN én af hvalungernes forældre, Ulrik Sjøgren Hansen, har tilbudt at 
overtage hvalungetræningen. Et tilbud bestyrelsen, som går varmt ind for ideen om en 
små-børne-gruppe, med kyshånd har taget imod. Træningen flyttes til lørdag formiddag 
klokken 10-11. Et tidspunkt, som formodentlig passer børnefamilierne meget bedre end 
tirsdage (arbejdsdage). Og derfor vil give mange flere børn mulighed for at deltage. 
 
Juniorerne 
Klubbens nye Pro, Simon Holmes, styrer fremover juniortræningen både tirsdage og 
torsdage (16,30 – ca. 18). Ligesom han står for træningen på de månedlige Lørdagstræfs. 
For at flest mulig får mest muligt ud af træningen deltager frivillige hjælpetrænere så tit 
som muligt!  
 
 
Ung Seniorer 

En medlemsgruppe der er vokset betragtelig, hvorfor der vil blive oprettet gratis 
holdtræning om fredagen kl. 16 under ledelse af vor protræner Simon.  

Ung Seniorer er unge mellem 19 og 30 år, som rykker hurtigt og er spirer til Eliten.  
 
Eliten 

På trods af at Danmarksturneringen blev lidt “amputeret” pga. Corona med 2 færre 
spillerunde end planlagt, var målsætningen stadig den samme, at 1. holdet skulle 

blive oppe, 2. holdet skulle gøre det så godt som muligt. Senior 50+ skulle etablere 



sig efter kun 1 sæson i Danmarks turneringen. Man må sige de lykkes efter en flot 
sidste runde. 

 
 
Boblerne  

Boblerne har mødtes hver mandag i sæsonen under ledelse af frivillige, således at nye 
medlemmer kan få en god indføring i klubben. Et rigtigt populært tiltag som trækker 

en del nye medlemmer, men også nogle der er lidt mere erfarne i golf spillet, der 
samtidig hjælper til.  
 

Venskabsklubber  
Både dame-og herreklubben har lavet aftaler med Næstved og Brøndby Golfklub om 

venskabskampe i 2021. 
Landskampen med Östra Göinge GK er sat på pause indtil videre. 
 

Regionsgolf 
Vi har haft 5 hold tilmeldt regionsgolf med Henrik Johansen som omdrejningspunkt. 

Alle hold har spillet kampe med resultater, der hverken er prangende eller pinlige. I 
2021 tilmelder vi 7 hold. 
 

Fritspilsaftaler 
Vi har fritspilsaftaler med Brøndby og Næstved golfklub for fuldtidsmedlemmer, dette 

forsætter også i 2021, som gælder i sommersæsonen april – oktober.  
 
Demensgolf 

Vallø golfklub samarbejder med Køge og Harekær om et ”Mini SGS koncept”, hvor 
man som demensramt golfspiller sammen med en pårørende har mulighed for at spille 

på de tre baner. 
 

Hole-in-One 
Vi har i 2020 haft 11 Hole-in-One på den store bane og på den lille bane 3 Hole-in-
one. Alle har fået en flaske whisky, sponseret af Dan-Bolig Køge.  

 
 

Klubmestre 
Klubmesterskaberne blev afholdt d. 31.aug. og 1.sept. Klubmester hos herrerne blev 
Mikkel Holm klubmester og i midagegruppen Michael Holm, seniorgruppen blev vundet 

af Finn Vidø og superveteranerne af Bent Olsen. Hulspil blev vundet af Michael Holm. 
Desværre var der ikke nok tilmeldte til damerækken. 

 
Frivillige 
I lighed med alle andre golfklubber i Danmark har vi i Vallø en del frivillige. 

Der er mange opgaver vi kan løse ad den vej. 
I september måned havde vi 3 arbejdsdage, hvor mange forskellige  

vedligeholdelse/rengøringsopgaver blev løst. Vi har et hold, der indsamler driving 
range bolde og er med til at holde vore bunkere. Andre kører 
servicevogn/banekontrol, hvilket desværre har vist sig at være nødvendigt. Butikken 

nyder også godt af frivilligt arbejde, men vi kan sagtens bruge mange flere. 



Vi har bestyrelser i Senior-Dame- og herreklub og turneringsudvalg. Samt en mere 
uformel klub Valnødderne. Og selvfølgelig frivillige til turneringer, mix-ægtepar, og en 

række markedsførings arrangementer. 
I året 2019 satsede vi på at få flere juniorer ind i klubben, hvilket er blevet en succes. 
Her er også frivillige, der gør et stort arbejde, i lighed med vores begynder-

/boblertræning. 
Vi har fået oprettet et korps af mentorer til de nye medlemmer i klubben, således at 

de nye medlemmer får en god indføring i klubben. Listen over mentorer findes på 
kontoret. 
En tak til alle Frivillige, uden hvis hjælp det er svært at drive en golfklub. 

 
 

DGU – Dansk Golf Union 
DGU havde varslet nye handicapregler i 2020, men disse blev udskudt til 2021 på 
grund af forsinkelser af forskellige IT programmer. Selve konverteringen IT–mæssigt 

er forløbet fint i Golfbox 
Klubben har været repræsenteret på DGU generalforsamling og regionsmøder. 

Vi trækker mere og mere på DGU’s ekspertise. I vort rekrutteringsudvalg har vi haft 
en DGU repræsentant til at hjælpe os. 
 

Golfspilleren i Centrum 
Vi har hos DGU købt et it - system Golfspilleren i Centrum og har i den forbindelse 

haft undervisning af kontor og bestyrelse, herudover har der været afholdt et 
medlemsmøde hvor DGU’s repræsentant gennemgik resultaterne for medlemmerne.  
 

Dette IT-system spørger både medlemmer og gæster om, hvordan det er at spille i 
Vallø Golfklub, Velvidende at når man spørger, får man svar. Systemet vil hovedsaligt 

blive brugt til at få at vide hvilke områder vi skal fokusere mere på og via de løbende 
målinger se, om der sker en forbedring. F.eks er der efterspurgt skilte på banen, 

hvilket der nu er kommet. 
 

Centeret 
Banen 

Vores bane står flot med fine greens og en særdeles tør bane, hvilket vi nyder godt af. 
Der kan spilles hele året til sommergreens. Det betyder også, at vi i vinterhalvåret får 
besøg af en del gæster – greenfee og vintermedlemmer. For første gang havde vi 

banen lukket på grund af for meget vand – en lille uge i feb. 2020. 
I 2019/2020 er teestederne på hul 10 og hul 1 blevet hævet, hvilket giver et flot syn 

udover landskabet. 
Der er plantet flere nye træer på banen. 
På toiletbygningen ved hul 7/12 er der etableret en ekstra hjertestarter og ved putting 

greenen og driving range har vi fået opsat starterur. 
Driving range er blevet opgraderet, nye afstandsflag og på udslagsmåtter angivelse af 

hvor langt der er til flagene. 
Som forsøg prøvede vi i november 2020 at vende banen, dvs. at hul 10 blev det første 
hul der skulle spilles fra.  Der var lidt forviklinger i starten, men ellers gik det fint, så 

bane- og turneringsudvalget vil overveje at prøve igen på et andet tidspunkt. 
Der er kommet en ny boldmaskine – som virker. 



Greenkeeperne gør et flot stykke arbejde med at vedligeholde banerne. Stor tak til 
dem. 

 
Cafeen 
Centerets forpagter Jens Janniche startede d. 1. november 2019 og er blevet taget 

godt imod af medlemmerne. Jens har en del selskaber udefra, har et prisniveau som 
medlemmerne sætter pris på, hvilket har medført et større liv i cafeen og i 

gårdmiljøet. Lukningen af cafeen både i foråret og i vinteren 2020/2021 har ramt Jens 
hårdt. Vi håber alle, at han kan stå distancen. 
 

Bygningen 
Længen mod vest – Stalden - er blevet færdigombygget med et supergodt resultat 

Den indeholder omklædningsrum for damer og herrer, toiletter, selskabslokale og et 
diverse rum. 
Bestyrelsen bruger den til generalforsamlinger, medlemsmøder og andre møder. 

I bygningen med butikken er der blevet lavet personale toiletter. 
Centeret er blevet tilsluttet Hårlev antenneforening, hvilket har givet en hurtigere 

internetforbindelse samt mulighed for medlemmerne til at se TV. De fleste har 
hovedsalig set Golfkanalen, mens de får sig en sludder. Dejligt med lidt klubliv. 
I januar/ februar 2021 er lukketiden blevet brugt til at give Cafeen et løft, bedre 

isolering og lysere loft og døre ud til driving range. 
 

Kontor – Butik 
Kontoret og butik er blevet flyttet og har fået mere plads, således at administrationen 
bl.a. har større mulighed for at se, når der kommer mennesker til klubben. Selve 

butikken har fået et flot løft, hvor der er et stort udvalg af golftilbehør og et mindre 
tøjudvalg. De frigjorte rum er blevet ombygget til et mindre mødelokale og personale 

toiletter. 
Der har på kontoret været stor aktivitet, utrolig mange gæster, nyt 

administrationssystem og ombygninger mv. 
 
Administration 

I november 2019 overgik vi fra GolfWorks til Golfbox. Både administration, 
turneringsudvalg og medlemmer har skulle vænne sig til det nye system, hvilket har 

betydet et større tidsforbrug i starten. 
Det nye regnskabssystem fungerer godt. Vores bogholder Charlotte Larsen søger for 
at bestyrelsen meget hurtigt efter et månedsskifte får det økonomiske resultat for den 

forgangne måned. 
Vores hjemmeside www.valloe-golf.dk bliver løbende opdateret med nyheder, samt 

direkte adgang til vor Facebook side, et medie der bliver mere og mere brugt af Vallø 
Golfklub.  
Der er kommet en ny betalingsstander ved kontoret. 

Vallø Golfklubs bestyrelse har haft møde med Centerets bestyrelse, hvor vi havde en 
meget fin dialog, og hvor vi løbende får informationer om Centerets planer for 

anlægget, der sker i et tæt samarbejde med klubben. 
Klubben har haft besøg af Stevns Kommunes tilsyn, som intet havde at bemærke. 
Årsagen til besøget er, at vi får tilskud fra Kommunen. 

 
 

 

http://www.valloe-golf.dk/


Sponsorer 
 

Vi sætter stor pris på de sponsorer vi har, både i klub og Center. Det er afgørende  
betydning for os at erhvervslivet støtter os og Centeret, både med direkte sponsorater 
og hjælp til projekter. 

 
Markedsføring 

Der har i 2020 været få fysiske aktiviteter. Golfens dag og Spil med dag blev 
gennemført, hvorimod Strøby Egedage, Visit Køge, Campus Køge og  
Aktiv sommer alle blev aflyst på grund af Corona. 

Vi har haft besøg af 4 skoleklasser fra Stevns Kommune på 4 forskellige dag med det 
sigte, at de skal blive interesseret i golf. 

 
Annoncering i de lokale aviser, enkelte i golfbladet. Vores nye cafeforpagter er også 
aktiv på denne front, hvor Vallø Golf bliver en del af annoncen. 

Facebook og Instagram er medier, der også bliver anvendt af Vallø Golf. Juniorer, 
hvalunger og eliten har hver deres facebookside.  

Det er blevet besluttet at der fremover ”kun” kommer 3 udgaver af formanden har 
ordet, suppleret med korte mails om aktuelle emner. 
Både udenforstående og også medlemmer af klubben er ikke klar over forskellen 

imellem Vallø Golfklub og Vallø Golf Center. Fremover vil vi markedsføre under navnet 
Vallø Golf med nedenstående logo 

 

 
 
 
 

 

Økonomi 
På grund af coronaen har vi haft en meget flot indtjening på vor greenfee indtægter, som har 

betydet at vi kunne betale mere til centeret, således at vi kan imødegå en 

kontingentforhøjelse, set i relation til de mange forbedringer, der er lavet på anlægget til gavn 

for vore medlemmer 

Vore kontingentpriser i 2021 er stort set uændrede. Prisniveauet er i forhold til vore 

konkurrenter i midterfeltet. 

Med et overskud på kr 18.743 og en egenkapital på ca. kr. 134.000 er vort regnskab 

tilfredsstillende.  

I 2020 er det lykkes os at få indsamlet nok gaver til, at Vallø Golfklub af staten er godkendt 

som en almen forening, hvilket betyder to ting. Gaverne fra bidragsyderne er 

fradragsberettiget og Vallø Golfklub kan få delvis momsrefusion for den moms, vi har betalt i 

2020. Beløbet størrelse afhænger af hvor mange andre klubber, der har søgt. Bestyrelsen har 

besluttet, at vi i 2021 gentager seancen. 

Vi har fra Stevns Brand modtaget kr. 12.000 til hjerte starter. 

 
Udvalg og Bestyrelsen 
Bane- og turneringsudvalgt gør et meget stort arbejde med tilrettelæggelse af 
turneringer og indkøb af præmier. På selve turneringsdagen er der masser af arbejde, 



modtage spillere – hvor også butikken hjælper til – sætte flag ud til huller tættest på 
hul og længste drive, og indtastning af nogle gange ulæselige scorekort. 

Tak til alle sponsorer og medlemmer som i årets løb har støttet Pink Cup. Vallø har 
endnu engang vundet med størst indsamlede beløb pr. kvindelig deltager i Pink Cup 
matchen. Desværre blev finalematchen aflyst for vores to deltagere. Men Vallø vandt 

endnu engang et foredrag med Brian Nygaard Oswald. Vi afventer, at corona 
restriktionerne bliver, så det igen er muligt at mødes.  

Vi har været så heldige at få en ny sponsor til Pink præmier. Fremover vil Mandala 
Organic ved Kim Dahl være sponsor. De heldige kan se frem til spændende gin som 
præmie. Vi siger mange tak for støtte. 

Vi har i 2020 fået et nyt udvalgt: Rekrutteringsudvalg, hvis opgave består i af finde 
måder/veje til at skaffe nye medlemmer til klubben, Vi har fået stor hjælp fra DGU 

med dette arbejde, som har stillet en konsulent til rådighed i en given periode. 
Vi har ca. 10 bestyrelsesmøder om året. I februar måned har vi afholdt et 
strategimøde sammen med centeret for at få drøftet, hvilken retning vi alle skal gå i. 

Formand og næstformand holder løbende møder med centerets direktør, således at vi 
hele tiden er koordineret. 

 
Fremtiden 
Vi har besluttet, at i 2021 bliver der fokuseret på at få flere damer  

ind i klubben - i øjeblikket er ca 18% kvinder.  
 

Banen: 
Nu har vi fået tilladelsen til en ny sø på hul 17 over imod hul 18. Nu skal der graves 
og den opgravede jord skal fordeles, begge dele er et stort og dyrt arbejde. Så vi 

fremover håber på at bruge væsentlig mindre vandværksvand end i 2020. 
 Ny bunker på hul 11:Det kniber med at holdet græsset imellem gren og det store træ 

der står ved green. Greenkeeperen har planer om at lave en bunker, hvilket bane- og 
turneringsudvalget synes er en god ide. 

Naboen til drivingrange er stadig plaget af bolde i haven, hvorfor der er planer om at 
sætte et hegn op, det hjælper åbenbart ikke med de henstillinger, der er lavet. 
 

Tak til de frivillige, udvalgsmedlemmer, bestyrelser i klub i klub, medarbejdere både i 
klub og center for en god indsats. 

 
Medio februar 2021 
 

Bestyrelsen for Vallø Golfklub  
 

 
 
 


