Golfafdelingens årsberetning 2016

Af Dan Berthelin,
afdelingsformand
I Årsberetningen 2015 omtalte jeg den for politiet altid ”uforudsigelige hverdag”.
2016 viste sig desværre fra sin allerværste og uforudsigelige side, da 2 hændelser med
skud mod politikollegaer resulterede i det værst tænkelige resultat, nemlig drab og
lemlæstelse.
Den ene hændelse var aftenen før Golfafdelingens Klubmesterskab, hvilket betød, at flere
kollegaer ikke havde mulighed for at deltage.
Dette til trods fortsatte politiidrætten sit virke til glæde for rigtig mange udøvere, så
optimismen lever stadig, på trods af de kedelige og sørgelige hændelser.
Aldrig har Golfafdelingen i et enkelt år afviklet et så alsidigt og mangfoldigt program –
hvilket er bestyrelsens målsætning – med mange aktive og engagerede udøvere, det være

sig lige fra Stationsturneringens stort anlagte konkurrenceincitament til ”Åbent Hus”, hvor
den enkelte nybegynder blev udfordret til det yderste.
Tidligere er Politiets Idrætsforening, Københavns beretning udsendt i trykt udgave, hvilket
for 2016 udgaven ikke vil blive tilfældet.
De ”nye tider” betyder, at en elektronisk udgave bliver produceret af Idrætskontoret.
Derfor vil der i Golfafdelingens udgave være links til artikler, som kollegaer har skrevet om
egne oplevelser efter af have deltaget i arrangementerne.
Så endnu engang tak til alle skribenter for uden jeres bidrag vil mange gode oplevelser
være glemt for altid.
Endvidere er hver enkelt artikel med til yderligere at markere Golfafdelingen på
”politiidrætslandkortet” samt med til økonomisk bidrag til glæde for alle medlemmer.
Medlemsmødet
Mødet blev afholdt den 9. marts 2016 på Station Bellahøj, hvor der var fremmødt 29
medlemmer.
På mødet var følgende på valg:
Formand: Dan Berthelin.
Bestyrelsesmedlem: Søren Norlander.
Bestyrelsesmedlem: Frank Lund Nielsen
Alle blev genvalgt med akklamation.
Niels-Erik Nielsen og Jesper Petersen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.
Claus Oxfeldt og Preben Emil Andersen blev genvalgt som revisorer, ligesom Johan Kofod
blev genvalgt som revisorsuppleant.
I år var der også genvalg til SIM-Golf i Grøndalscentret for afslutning af mødet.
Derfor siger Golfafdelingen tak til ”vort gamle medlem” Keld Jensen for hans måde at give
Golfafdelingens medlemmer muligheden for at prøve udfordringerne ”hos ham”.
Bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsens fortsatte ”gamle sammensætning” bevirkede, ud fra det enkelte bestyrelses-

medlems manglende tid til frivillig arbejde, at det ikke fandtes nødvendigt af afholde så
mange bestyrelsesmøder som tidligere år.
Den manglende mødeaktivitet var dog på ingen måde med til at forringe tilbud, afvikling
samt indsigt i alle Golfafdelingens arrangementer.
Samarbejdet har været forbilledlig og har i lighed med tidligere år haft stor positiv
indflydelse på Golfafdelingens ”daglige virke”.
Så også i 2016 vil jeg udtrykke min største anerkendelse til alle bestyrelsesmedlemmer for
deres arbejde.
De manglende bestyrelsesmøder blev dog i nogen grad opvejet af et 2 dages
bestyrelsesseminar, hvor vi i ”krystalkuglen” søgte svar på fremtiden.
For brug af fritidsbolig med de nødvendige faciliteter, takker bestyrelsen endnu engang
Carsten Philipsen.
Økonomi.
2016 har været et år, som ikke adskiller sig på andre måder fra de foregående år end det
faktum, at vi faktisk har opnået det underskud, vi har budgetteret med, og så oven i købet
lidt ekstra.
Vi har fået lidt mindre ind på vores Klubmesterskab og vores Stationsturnering end
forventet, samtidigt med at vi har brugt lidt ekstra på transport til Jylland og Fyn til de
åbne arrangementer.
Endeligt har vi brugt et relativt stort beløb på at købe logo bolde af en meget fin kvalitet,
som man enten kan købe til en rimelig pris, eller være så heldig at vinde ved vores mange
arrangementer.
Vi er stadigt begunstiget af stor velvilje fra PI-København, som trods udsving i alt andet,
hvert år fordeler 90.000 i retning af Golfafdelingen.
Det er disse midler, som sammen med ca. 42.000 i særkontingent og lidt deltagerbetaling,
er med til at drive de mange aktiviteter til gavn for vores medlemmer.
Vi har stadigt en rimelig opsparing, som gør, at vi uden den store skælven kan tillade os at
have lidt store armbevægelser i forhold til vores klubmesterskaber og slutkampe i
stationsturneringen.

Semifinale på Royal Golf Club, finale på Scandinavian og Klubmesterskab på Furesøen er
bestemt ikke gratis, men en stor oplevelse for deltagerne, så kom ud af busken og deltag
hvor du kan.
Stationsturneringen
2016 blev igen en stor succes for Golfafdelingens største turnering Stationsturneringen,
som kører over 6 måneder.
Med andre ord højsæsonen for dansk golf.
Opbakningen var stor med 15 hold og rundt regnet 120 medlemmer
Holdene blev fordelt i 4 puljer, hvor der spilles alle mod alle.
Puljeinddeling foregik ved lodtrækning under medlemsmødet i marts måned.
Igen i år havde turneringsledelsen fastsat faste spilledatoer, hvilket for de fleste var en
stor hjælp.
Det gav en smule problemer i midten af juni måned, hvor der var Landsmøde og
Christiania indsats. De fleste holdkaptajner fik dog lavet fornuftige aftaler og afviklet
matcherne.
Som øvrige år blev der afviklet mange fremragende matcher med godt humør. Uanset om
der blev vundet eller tabt, hvilket jo er hele essensen af turneringen.
Ud og få noget frisk luft, gode relationer til kollegaer og naturligvis spillet noget golf.
De altid stærkt spillende Vestegnen fik hele tre hold med videre til kvartfinalerne.
Det hele mundede ud i en finale, som skulle afvikles på The Scandinavian i et fantastisk
efterårsvejr. Rammerne var perfekte til endnu en vellykket finale.
Hele artiklen omhandlende finalen kan læses på følgende link:
http://www.golfafdelingen.dk/media/4092/Sider%20fra%20Politiidr%C3%A6t%20nr.%20
8%20-%202016_St-finale.pdf
Stort tillykke til Vestegnen II, som vandt Stationsturneringen.
Bestyrelsen og forhåbentlig alle øvrige vender stærkt tilbage næste år, og så håber vi igen
at kunne ramme samme forrygende "sommervejr" til de valgte spilledatoer specielt i både
kvart, semi- og finalen.

Klubmesterskab
Fredag den 2. september 2016 lagde Furesø Golfklub anlæg til årets Klubmesterskab for
Golfafdelingen
Selve banen stod i en flot stand, og det var tydeligt at mærke, hvordan anlægget det
sidste års tid er blevet renoveret for 9 millioner kroner. Store kuperede og hurtige greens,
flotte bunkers, tæt klippede fairways og krydret med en frisk vind var rammen sat for en
god dag.
Traditionen tro blev dagen for de 62 deltagere indledt i klubhuset med morgenmadsbuffet
med tilhørende kaffe og juice, hvor golfafdelingens formand bød velkommen.
Matchen blev herefter skudt i gang kl. 09.00, og det kunne konstateres, at der var
udfordringer for alle, hvilket tydeligt kunne aflæses på deltagernes scores.
Efter ca. 5 timers intens kamp på det fremragende anlæg mødtes deltagerne atter i
klubhuset. Der blev herefter serveret en lækker frokost med tilhørende øl og vand, imens
der blev hygget og snakket lystigt på terrassen.
Klubmestrene 2016 blev herefter offentliggjort som følger:
Damerækken: Amanda Molkte-Leth.
Herrerækken: Kasper Juul Jensen.
Stort tillykke til begge.
Derudover var der præmier til vindere i A- og B-rækken samt adskillige fornemme
præmier for bl.a. tættest på hullet på alle par 3 hullerne.
Præmierne var bl.a. hotelophold sponseret af AC Hotels by Marriott, greenfee til The
Scandinavian på finaledagen for Stationsturneringen og andre lækre præmier.
Herefter forlod deltagerne stedet med dejlig mad i maven og nogle hyggelige stunder med
venner og kollegaer rigere.
Kurt Krag gik efter hjemkomst i ”refleksionsboksen” og skrev følgende artikel om dagen:
http://golfafdelingen.dk/media/4091/Sider%20fra%20Politiidr%C3%A6t%20nr.%207%20
-%202016_Klubmest.pdf
Tillykke til vindere og øvrige præmiemodtagere.

Danmarksmesterskaberne
Esbjerg PI havde sammen med DPIF´s Golfudvalgt valgt Esbjerg Golfklubs Marbækbane til
mesterskaberne.
Det viste sig at være en stor prøvelse for rigtig mange deltagere ikke mindst på grund af
vejret på 1. dagen.
Dette til trods lykkedes det Carsten Ekstrøm og Anders Stokholm fornemt at hjemtage
henholdsvis 2. og 3. pladsen i Mesterrækken.
Søren Norlander blev en ligeså fornem vinder af A-rækken.
Stor tillykke til alle 3.
Åbne turneringer.
Også i 2016 har medlemmer fra Golfafdelingen gjort sig fornemt bemærket i toppen ved
de fleste matcher.
Som tidligere år har deltagere fra Golfafdelingen været meget afhængig af den
geografiske placering for matchen.
Af resultater kan bl.a. nævnes at Micky Soepraptojo vandt Fyn Open.
Ved Jysk Open blev der ”gjort rent bord” i toppen af A-rækken, idet Kasper Juul Jensen
blev vinder med Carsten Ekstrøm, Micky Soepraptojo og Henrik Albertsen på de følgende
pladser.
B-rækken blev vundet af Mads Tranberg med Søren Norlander på 2. pladsen.
Nordsjælland Open blev endnu engang en stor succes for flere medlemmer, idet de blev
henholdsvis vinder og runner-up i både A- og B-rækken.
At de så alle fik et fornemt Stableford resultat for begge rækker med henholdsvis 39 og 37
point fuldendte dagen.
I A-rækken var der tale om Anders Stokholm og Jesper Bangsgaard ligesom det i Brækken var tale om Lasse Vilhelmsen og Leif Marseen.
Tillykke til alle med de flotte placeringer.
Bestyrelsens tiltag med at hæve tilskud for deltagelse har endnu engang haft positiv
betydning for deltagerantallet.

Derfor skal der lyde en tak til alle deltagerne fra Golfafdelingen
Åbent Hus.
2016 blev også året, hvor PI-Københavns Venner fandt midler til at give et stort
økonomisk tilskud til gennemførelse af dagen.
Læs Jens Maagaard Reichgrüber meget rammende artikel om dagen og de udfordringer,
som golf spillet er for deltagerne.
http://www.golfafdelingen.dk/media/4089/Sider%20fra%20Politiidraet%20nr.%206%202
016_Aaben%20hus.pdf
Som tidlige arrangementer for ikke golfspillere havde Golfafdelingen også i 2016 den
glæde at kunne gøre brug af Værebro Golfklubs par 3 bane.
Dagen kunne som altid ikke været muligt at gennemføre uden de frivillige medlemmer,
der mødte op og havde en sjov dag med deltagerne.
Der skal derfor endnu engang lyde er særlig tak til alle ”fadderne”.
Artikel fra sommematch med Sportsjournalisternes Golf Klub
Læs artiklen her:
http://www.golfafdelingen.dk/media/4119/SGK%20Sommermatch%202016_artikel%20Go
lfafdelingen.pdf
Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle medlemmer for endnu et godt golfår
og ønske dig og din familie et lykkebringende 2017.
Vi ser frem til også i 2017 at vi mødes, der hvor græsset er ”grønnest”.

