
Årsberetning for Vallø Golf 2021 

Atter et år er gået. Igen et år, som har været præget af Corona. 

2021 startede med de helt store nedlukninger, heldigvis ikke af golfbanen, udover de lukninger vi 

måtte have på grund vejrliget. Helt usædvanligt måtte vi lukke banen et par gange, først på grund af 

sne, siden på grund af regn. 

 Cafeen måtte desværre holde lukket til helt hen i foråret.  

Året igennem fandt rigtig mange greenfeegæster ned til os.  

Alt i alt var 2021 igen et godt år for Vallø Golf.  

Medlemstal.  

Der er kommet rigtig godt gang i vores medlemstilvækst. Bedst af alt er, at vores antal af 

fuldtidsmedlemmer er steget pænt. 

 I nedenstående diagram kan den pæne fremgang aflæses: 

 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021  

Fuldtid  302 368 403  
Junior indtil 13 inkl. 
hvalunger  8 6 30  

Junior 13-19 16 24 30  

Ungsenior 19-30 32 39 44  

Langdistance 9 10 8  

Flex 12 45 44 54  

Greenfee medlem 204 232 236  

9 huls medlem 45 39 51  

Sponsorer (fuld og flex) 39 40 47  

Personale 8 12 12  

Total Vallø Golfklub 708 814 915  

Passive 18 6 5  

Vinterspilleretter   78 87  

GreenValue 1726 1532 1415  

Samlet 2452 2430 2422  

     
Som sagt en flot medlemsfremgang, vi kan være stolte af.  

Af de 141, der valgte at tage kørekort i Vallø golf er rigtig mange blevet medlemmer hos os. 51 er 

blevet fuldtidsmedlemmer, 9 juniorer, 17 ungseniorer, 20 med en eller anden form for 

flexmedlemskab og kun 44 af deltagerne fravalgte Vallø golf.  

Vi skylder vores protræner og vores administration en stor tak for, at så mange prøvemedlemmer 

vælger et medlemskab i Vallø golf.  



Vi kørte i efteråret et rekrutteringsprojekt med DGU og Funnel First. Det er endags arrangementer, 

hvor deltagerne får træning og spil på 9 hulsbanen og en frokost. Samme koncept kører vi igen i 

maj- juni måned i år. Dette gav også en del af de nye medlemmer. 

Klubben har fortsat den overordnede strategi, at fuldtidsmedlemmer skal have de største ”goder” 

hvilket bl.a. betyder: 

Frie driving range bolde og 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.  

Fuldtidsmedlemmer har hidtil haft mulighed for at medbringe 3 spillere til gæstepris. Det vil 

fremover blive nedsat til 2 gæster pr medlem. 

Ordningen forsætter i 2022 til en forhøjet pris og med begrænsning på 10 runder pr bane. 

Vallø Golf har greenfee aftaler med adskillige klubber, disse fremgår af vores hjemmeside. Vi 

arbejder pt på at udvide antallet af klubber, vi har aftaler med. Målet er at vi træffer aftaler med 

klubber lidt længere væk, så som Falster og Jylland. 

I samarbejde mellem Center, protræner og klub tilbydes fuldtidsmedlemmer gratis undervisning af 

vores PRO. Denne ordning forsætter i 2022. dog vil kurserne i 2022 blive udbudt som enkeltkurser. 

Simon Holmes står også 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. Vi 

havde sat et max på 100, og dette blev nået i januar måned. 

Der spilles hele vinteren med midlertidige teesteder for at beskytte de oprindelige teesteder. 

 

Tilbud til alle: 

Vi har tilbud til alle, der ønsker at blive en del af fællesskabet i Vallø golf. 

Som helt lille kan man starte i vores Hvalunger. Her er det Ulrik Hansen, som varetager opgaven 

på allerbedste vis. Det sætter vi stor pris på, og det ved vi, at masser af Hvalunger og deres forældre 

også gør. 

Vores juniorer bliver også flere og flere. Her har det hidtil været Henrik Fahrenholz sammen med 

protræner og hjælpere, der har sørget for at have gode tilbud til vores yngre spillere. Henrik har 

desværre besluttet ikke at ville kordinere denne opgave i 2022. Henrik fortsætter dog som hjælper. 

Vi er så heldige, at Thomas Blokmand har sagt ja til at overtage opgaven. 

Vi har i de senere år valgt at satse meget på at få unge mennesker ind i golfklubben. Det har derfor 

været gratis at deltage, når man var barn eller barnebarn af et fuldtidsmedlem.  

Det vil fremover fortsat være billigt at være golfspiller som barn og ung, men det er besluttet, at vi 

som minimum skal have dækket vores udgifter til DGU mm. Alle vil derfor blive opkrævet et 

kontingent. Børn og børnebørn af fuldtidsmedlemmer skal dog kun betale ½ kontingent. 



Vores begynderklub har indtil dd heddet Boblerne. Boblerne har besluttet at lukke ned, og vi starter 

derfor en ny begynderklub, som skal varetage opgaven med at få de nye medlemmer godt i gang. 

For at klæde nye golfspillere bedre på til at spille på banerne i Vallø Golfklub har vi i bestyrelsen i 

samarbejde med vores pro Simon besluttet at ændre i det forløb, som tilbydes nye golfspillere i 

Vallø Golfklub. 

Foruden det éndags kursus med golfkørekort, som Simon har ansvaret for, skal de nye medlemmer 
igennem et forløb, som gør dem mere klar til at spille golf på vores 2 baner. 
 
Den nye golfspiller gennemfører et antal runder på både 9 huls- og 18 huls banen sammen med en 
mentor eller erfaren golfspiller (spiller med golfkørekort). Her bliver man introduceret til formelle 
regler, adfærd og etiske regler på en golfbane.  
Vi forventer, at dette vil give en bedre golfoplevelse for alle. 
 

Vallø Golf har også en rimelig stor elitegruppe. Gruppen består af ca 30 spillere og der var i 2021 
tilmeldt 3 hold til Danmarksserien. Førsteholdet gjorde det godt, vandt to kampe på hjemmebane, 
øvrige var tætte kampe. Andetholdet vandt deres pulje, og sikrede dermed, at vi fortsat har et hold 
med i 5. div.  
Vores seniorhold – et blandet hold med 2 kvinder havde det hårdt, bl.a. på grund af en del skader og 
afbud blandt spillerne. Matcherne var spændende, men Vallø tabte de afgørende bolde. 
I 2022 har vi 3 hold tilmeldt, plus et veteranhold for spillere over 60. 
 

Vores dameklub fungerer rigtig godt, men har brug for mange flere medlemmer end de nuværende 

30 medlemmer. Karin Pedersen har overtaget opgaven som formand, og vi håber  

det lykkes at få flere ind i Valmuerne, som dameklubben hedder. 

Herreklubben tæller ca. 85 medlemmer, hvoraf ca. 30 dukker op hver torsdag til spil i Golfierne. 

Rino Frivert er ny formand for Golfierne. 

De Grå tæller godt 30 medlemmer, og de styres fortsat af Niel Erik Pøhl Nielsen. 

Valnødderne tæller ca. 65 medlemmer. Heraf dukker 10- 25 spillere op hver tirsdag eller torsdag. 

Valnødderne styres af Bent Damgaard.  

Udover klubberne har vi også et bane- og turneringsudvalg med Mia Quorp på formandsposten. 

Mere herom senere. 

Vi har også andre ad hoc-udvalg, som oprettes, når behovet er der. 

Der skal lyde en kæmpestor tak til alle de frivillige, som yder en kæmpe indsats for Vallø golf. 

Uden jer kunne klubben ikke eksistere. 

 

 

Regionsgolf: 

Vallø havde i 2021 7 hold med til regionsgolf. Henrik Johansen var koordinator for alle holdene. 

3 hold i seniorgruppen, 2 hold i veterangruppen og to superveteranhold. 



A holdet med Morten Birkemose som kaptajn endte på en 2 plads med samme point, som vinderen 
Holbæk, der var bedre indbyrdes. 
B holdet ledet af Martin Kent sluttede som nr. 3. 
C holdet ledet af Søren Mac vandt deres pulje.  
 
Veteran B med Charlotte Larsen som holdkaptajn sluttede som nr. 3. 
Veteran C ledet af Erling Storm blev nr. 2.  
 
Superveteraner med Henning Birkehøj som kaptajn blev nr. 3  
og Søren Vienbergs hold blev nr. 4 
 
I 2022 er det Martin Kent, som styrer regionsgolf. 6 hold er tilmeldt. 
 
 
Demensgolf og Kronikergolf: 

Vi havde i 2021 også samarbejde med Køge og Harekær om et tilbud til demente golfspillere. Vi 
lægger bane til spil ca. 4 gange i forløbet. Vi har pt ikke selv demente spillere med i gruppen, men 
vil alligevel gerne indgå i samarbejdet.  
 
Som et nyt tiltag indgik vi samarbejde med Dansk golf Union om et tilbud til folk med kroniske 
lidelser. Vallø golfs ildsjæl Birgitte Huneck stod i spidsen for vores forløb, som fik navnet Fremad 
med golf. 

Forløbet kørte over 6 gange og var gratis for deltagerne. 

Vi havde vores protræner med i første del af forløbet, og de sidste tre gange var det vores frivillige, 

som varetog opgaven. 

Der var et meget stabilt fremmøde blandt de 20 tilmeldte. Vi havde en frivilligstab på 7, som på 

skift deltog. Af de 20 deltagere er halvdelen fortsat med at spille golf i Vallø.                                  

Vi vil i foråret starte et nyt forløb. 

 
Klubmesterskaber: 
 
I weekenden 28-29 august afholdt vi klubmesterskaber.  
Klubmester 2021 er Michael Holm, Michael vandt også Midage klubmesterskabet. 
I seniorgruppen var det Flemming Jørgensen, der vandt og i superveterangruppen var det Dennis 
Jørgensen, der løb med pokalen. 
 
Hulmesterskabs finalen blev spillet lørdag d. 25.9 
Hos damerne var det Susanne Thane, der vandt på hul 18 over Mia Quorp og hos herrerne var det 
Mikkel Holm, der vandt på hul 16 over Morten Jørgensen. 
Stort tillykke til alle. 
 
 
Hole-in-one: 
I 2021 havde vi 15 spillere, der scorede Hole-in-one på 18 huls banen og 3 på 9 huls banen 
På tavlerne i Bistroen kan du læse navnene på de dygtige spillere. Vores Hole-in-one sponsor 
Danbolig belønnede alle med en flaske whisky eller gin.  
Som noget nyt er det aftalt med vores Bistro, at de giver den heldige Hole-in One spiller en øl som 
belønning. 



Også her skal der lyde et stort tillykke til alle. 
 
Dansk golf Union/ DGU. 
Vallø golf er naturligvis medlem af DGU, som er vores overordnede interesseorganisation.  
Vi gør meget brug af de forskellige konsulenter, som DGU har.  
Vi har stor glæde af de banekonsulenter, de stiller til rådighed. Dels mht. udformning af banen, men 
senest også i forbindelse med den kedelige sag omkring bolde på naboens grund. Dette orienteres 
der nærmere om på medlemsmødet. 
Vi har også stor hjælp mht. rekruttering og til andre nye tiltag. 
 
Frivillige 

Der er i Vallø golf mange, der er villige til at give en hånd med. Det sætter vi virkelig stor pris på. 

Men vi har brug for endnu flere. 

Vi har frivillige, der lægger mange timer i bestyrelser og udvalg. Vi har bl.a. faste frivillige, der 

hjælper med at rive bunkers, kører baneservice, andre der hjælper i shoppen, en der altid sørger for 

at starterhuset ser godt ud mm. 

Hvert forår har vi også nogle arbejdsdage, og her dukker mange op og giver en hånd med.  

Hjælpen honoreres med lidt at drikke og evt. lidt mad. På grund af Corona har vi desværre ikke 

kunnet lave et arrangement for de frivillige. Det vil vi gøre her i 2022.  

Stor tak til alle for jeres indsats.  

 

Centeret 

Bestyrelsen har et tæt samarbejde med centeret, i det daglige naturligvis mest med Kirsten. Vi 

drøfter alle nye tiltag og prioriteringer og alt, hvad der ellers rører sig omkring banen, medlemmer 

mm. 

Der arbejdes fortsat på at udvikle banen, så betingelserne for golfspil bliver så optimale som muligt. 

I 2021 fik vi gravet to nye søer, en på 18 huls banen og en på 9 huls banen.  

Der er flotte nye skilte alle vegne, så alle kan finde rundt. Nye skraldespande med sortering af dåser 

og flasker er også kommet op.  

 Den gamle cafe blev i foråret 2021 bygget om, så den nu også fremstår flot og indbydende. Der er 

lavet en dejlig ny terrasse ud mod driving range med stier og flot beplantning.  

Vi måtte ved udgangen af 2021 skifte forpagter i cafeen, så det nu er Simply Cooking, der sørger 

for, at vi kan få noget at drikke og at spise.  

Kirsten, Mette og Louise varetager klubbens administrative opgaver. Louise tager sig af 

hjemmeside og ajour føring af de sociale medier.  

Vi er pt i gang med at få udviklet en ny hjemmeside. De tre udfører alle et flot arbejde for os alle i 

klubben. 

 



Bane- og turneringsudvalget 

Bane- og turneringsudvalget gør et meget stort arbejde med tilrettelæggelse og gennemførelse af 

turneringer, inkl. indkøb af præmier. På selve turneringsdagen er der masser af arbejde, modtage 

spillere, sætte flag ud til huller tættest på hul, og indtastning af nogle gange ulæselige scorekort.  

Udvalget er også med omkring forslag til og prioritering af ændringer på banen, såvel 9 huls som 18 

huls banen.  

Der blev igen i 2021 samlet mange penge sammen til Pink Cup. Vi er så heldige, at Kim Dahl og 

Mandala Organic sponserer Gin til vores Pink Cup konkurrencer, som vi har hver gang, der spilles 

turnering. Det blev i alt til 47.307 kr., som kunne videresendes til Kræftens Bekæmpelse. 

Vi havde Karin Pedersen og Susanne Alexandersen med i Pink Cup finalen, sammen blev de nr. 4 i 

holdkonkurrencen og Susanne vandt A-rækken.  

 

Klubbestyrelsen 

Bestyrelsen består af 7 personer. Mange af vores møder har i det forgangne år måtte holdes som 

Online møder på grund af Corona. Det har fungeret ok, men fysiske møder er at foretrække. 

Der blev i alt afholdt 10 bestyrelsesmøder, referaterne fra møderne kan læses på hjemmesiden. 

Opgaverne i bestyrelsen er fordelt, så alle har opgaver udover at sidde i bestyrelsen. 

Vi har haft rekrutteringsprojekt Funnel First i samarbejde med DGU kørende hen over 

sensommeren. Det var et godt koncept, men vi tror, at vi i år får meget mere ud af det, når det 

kommer til at foregå i maj- juni måned. 

Vi har endvidere afholdt Golfens dag og Spil med dag. På grund af Corona har der ikke været så 

mange andre arrangementer, hvor vi har kunnet fortælle om Vallø Golf. Det kommer forhåbentlig 

tilbage i 2022 

Vores økonomi har i 2021 været god, dels på grund af endnu et år med mange greenfee gæster, dels 

gav vores almen forening også en pæn tilbagebetaling på momsrefusion.  

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 fradragsberettigede, og Vallø 

Golfklub kan få delvis momsrefusion for den moms, vi har betalt i 2020. Beløbet blev i 2021 på kr. 

162.000. Bestyrelsen har besluttet, at vi i 2022 gentager seancen og håber på god opbakning fra 

vores medlemmer. 

Vi har overført flere midler til Golfcenteret til at støtte op om de mange projekter, der er i gang. Vi 

er så glade for, at Centeret hele tiden ønsker at udvikle på banen til stor glæde for alle medlemmer 

og gæster. 



Vore kontingentpriser i 2022 er stort set uændrede. Dog har vi som tidligere skrevet valgt at vores 

Hvalunger og juniorer skal betale lidt mere for at være med. 

Med et overskud på kr. 15.892 og en egenkapital på ca. kr. 149.000 er vort regnskab 

tilfredsstillende. Som I vil høre mere om på generalforsamlingen, har klubben været med til at 

finansiere nogle af de nye tiltag på banen. 

Ved den kommende generalforsamling skal vi have fundet et nyt medlem til bestyrelsen, da 

Marianne har valgt at stoppe. Stor tak til Marianne for det store arbejde, du har lagt i 

bestyrelsesarbejdet.  

Heldigvis har vi kandidater som er villige til at går ind i bestyrelsen og yde et stykke frivillig 

arbejde her. 

Der skal også lyde en stor tak til den øvrige bestyrelse og til centeret for et godt samarbejde. 


