Golfafdelingens årsberetning 2020

Nu da et helt ekstraordinært år er slut, ser jeg med fortrøstning og forventning frem mod
2021. Året 2020 bragte os, hvad ingen havde forestillet sig. Det var skræmmende, og det
blev også golfmæssigt nødvendigt at gennemføre vidtgående begrænsninger. Det blev
ekstra tydeligt for os alle, hvor vigtigt fællesskaber er for livskvaliteten. Heldigvis har
golfspillere den store glæde, at de sammen med få begrænsninger har kunnet mødes med
ligestillede på golfbanen, hvor den friske luft i naturen på og omkring banen nydes.
I jubilæumsåret for både Golfafdelingen og PI København blev der aflyst mange
arrangementer. Dog lykkedes det for Golfafdelingen at gennemføre vores vigtigste
idrætslige fejring af 20-års jubilæet, da klubmesterskabet med en brag af en dag blev
gennemført på Kokkedal Golfklubs bane.
PI København havde til den stort anlagte jubilæumsfest fået produceret en video med et
tilbageblik på de forløbne 100 år. Golfmæssigt er det en stor glæde at opleve to af
afdelingens medlemmer nævne deres fascination ved spillet. Golf blev forud for optagelse
under PI København af den daværende bestyrelse bestemt ikke positivt omtalt som en
sport. Med stor stædighed fra afdelingens medlemmer har mange med al tydelighed
gennem årene ændret deres indstilling til golf som sport.
Se PI Københavns jubilæumsvideo her:
https://www.youtube.com/watch?v=OsgsflB8wSQ&feature=youtu.be
Bestyrelsen er stolt over, at vore initiativer, der skal styrke afdelingens formål trods de
dårlige odds, har været med til at skabe livskvalitet for vore medlemmer.

Medlemsmødet
Ved udgangen af 2020 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Dan Berthelin
Kim Bo Munthesen
Jesper Bangsgaard
Kasper Juul Jensen
Søren Norlander

Frank Lund Nielsen
Mødet blev afholdt den 2. juli 2020 på Station City, hvor der var fremmødt 4 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.
Referat fra mødet kan læses her: 2020 - Golfafdelingen

Bestyrelsen.
Jeg har ved denne lejlighed tidligere nævnt det fortrinlige arbejde som
bestyrelsesmedlem-merne udfører. I 2020 var dette ikke en undtagelse. Landets situation
gjorde med regeringsinitiativerne de mange og ofte sene udmeldinger om bl.a.
forsamlingsbegræns-ninger nødvendig med ændringer. I flere tilfælde måtte bestyrelsen
med hurtige og utraditionelle tiltag beslutte ændringer i planlægningen med deraf
følgende ændret ansvarsfordeling. Disse udfordringer blev løst på fortrinlig vis og
forhåbentligt til glæde for vore medlemmer.
Så i 2020 stor ros og tak til alle bestyrelsesmedlemmer.
Så også i 2020 vil jeg bemærke: ”Ingen bestyrelsesmedlemmer, ingen politigolf”.

Økonomi.
Året 2020 var en udfordring på mange fronter, men ikke på den økonomiske.
Vi fik gennemført alle de arrangementer, som vi selv stod for, og kun et enkelt åbent
arrangement planlagt af Nordsjællands PI blev aflyst. Til særligt vores klubmesterskab var
der lagt i kakkelovnen til et arrangement på fuld skrue. Her var vi desværre nødt til at
geare lidt ned, samtidigt med at vi undgik et par planlagte udgifter.
Arrangementet blev dog stadigt årets dyreste skarpt forfulgt af vores Stationsturnering.
Det betyder samlet set, at vi økonomisk kommer ud af året 2020 med et beskedent
overskud. Vi havde i forvejen en fornuftig økonomi, som nu må betegnes som stærk. Det
betyder, at vi det kommende år har muligheden for det lille ekstra, man ikke forventede,
og som derfor ofte er, det man husker et arrangement på.

Hjemmesiden.
Det var med stor beklagelse, at bestyrelsen i efteråret modtog meddelelse fra Peter Levring,
at han ikke længere ønskede at være Golfafdelingens webmaster.
Peter har gennem årene leveret en hjemmeside, som har været meget læseværdigt samt
opdateret. Peter har i den anledning på eget initiativ gennem årene brugt megen tid på at
indsamle oplysninger, som har været medvirkende til resultatet.
Bestyrelsen har ikke været tilstrækkelig opmærksom på at følge op og levere stof til brug for
Peters arbejde. Det skal jeg på bestyrelsens vegne beklage meget.
Fremtiden ser ”lidt sort ud” for hjemmesiden, der ikke vil blive opdateret foreløbigt.
Vi forventer, at vi som brug for et andet kommunikationsredskab evt. kan bruge Facebook
med en lukket gruppe for Golfafdelingen.
Bestyrelsen siger 1000 tak til Peter, og ønsker ham alt muligt held og lykke i fremtiden.

Stationsturneringen
2020 startede stort set, som det plejede. Kæmpe opbakning fra medlemmerne, som
tilmeldte hele 19 hold på stribe, der blev fordelt på 4 puljer.
Samlet set var der ca. 130 medlemmer fordelt på holdene.
Puljeinddeling foregik på en ny måde. Kim Bo Munthesens datter var lykkens gudinde og
trak holdene op af bowlen.
Igen i år havde turneringsledelsen fastsat faste spilledatoer.
Disse gav dog problemer i starten, da det meste af landet var lukket ned. Der blev sat nye
datoer, hvilket gjorde, at turneringen kunne afvikles.
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.
Der var spænding til sidste spillerunde. Da to hold fra hver pulje gik videre til
kvartfinalerne. Man skal aldrig give op inden sidste bold er spillet.
Et par nye hold prøvede kræfter med finalerunderne, hvilket jo er dejligt at opleve.
Det hele mundede ud i en finale, som skulle afvikles på Ledreborg Palace Golf Club i et
fantastisk efterårsvejr. Rammerne var perfekte til endnu en vellykket finale.
Stort tillykke til Amager som vandt over Bestyrelsen.
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.
Artiklen omhandlende finalen kan læses: Resultater 2020 - Golfafdelingen.

Klubmesterskab
Fredag den 4. september blev Golfafdelingens klubmesterskab i anledning af afdelingens
20-års jubilæum afviklet på Kokkedals Golfklubs anlæg.
Bestyrelsen havde desangående valgt netop Kokkedals smukke anlæg, en bane hvor man
på flere huller spiller op imod eller kan se det smukke Kokkedal Slot. På andre huller kan

man ane/skimte Øresund. En særdeles smuk bane, som i dagens anledning stod top- og
veltrimmet og var i en særdeles god stand, hvilket alle deltagere, trods resultatet, var
meget enige om.
Ellers var næsten alt, som det plejede: Formanden bød velkommen, scorekort blev
udleveret, driving range afprøvet, startskuddet gik og runden afviklet i dejligt golfvejr for
årstiden. Dejligt selskab undervejs, ”Store Præmieshow” ved Søren og Kim, og som
sædvanen tro blev vinderne
Damerækken: Rikke Thomassen
Herrerækken: Anders Stokholm
Stort tillykke til Rikke og Anders.
Der var dog lige enkelte undtagelser i årets mesterskab. Det var, at corona-krisen var på
sit højeste, hvilket gav visse afviklingsmæssige udfordringer.
På forbilledlig vis lykkedes det Søren og Frank i samarbejde med Kokkedal Golfklub at
skrue et corona-forsvarligt arrangement sammen. Ikke en af deltagerne blev unødigt
smitte-udsat, og det til trods fik vi forplejning både til morgen, undervejs og til frokost
foruden en service, der virkelig var et jubilæums-mesterskab værdigt.
Sidste nye jubilæums-tiltag var en hole in one præmie på banens hul 9, et 139 m langt
par 3 hul. Præmien var ikke mindre end 50.000 kr. kontant for det perfekte slag på dagen.
Trods mange gode slag og forsøg lykkedes det desværre ikke for nogen at slå det perfekte
slag lige netop denne dag.
Vores matchsponsorer Ludv. Bjørns Vinhandel, BC Hospitality Group og PI

København
var ”også på banen”. De bidrog til det ”Store Præmieshow” og skal endnu engang have stor
tak for at være en del af årsagen til endnu et uforglemmeligt klubmesterskab.

Vintermesterskab.
SIM-Golf havde også i jubilæumsåret givet Jesper Bangsgaard et så attraktivt tilbud, at
han ud fra en økonomisk betragtning den 17. januar kunne invitere til ”Vintermesterskab”.
Der mødte på dagen 41 spillere, som dystede om præmier, fra det overdådige
præmiebord.
Jesper havde ”sat en bane op”, som var jubilæumsturneringen værdig, hvilket blev
afspejlet i resultatet.
Der blev spillet i to rækker, og resultaterne blev som følger:
A-rækken:
Vinder: Frank Lund Nielsen – 36 point
Nr. 2: Kasper O. Poulsen – 36 point
Nr. 3: Jan Henrik Hansen – 35 point
B-rækken:

Vinder: Ulla Starup – 39 point
Nr. 2: Mads Fog Tranberg – 34 point
Nr. 3: Søren Bo Larsen – 32 point
Stort tillykke til Ulla og Frank.
Jesper skrev efter dagens fire timers spil i ”4-mandsbokse” en artikel, som med
stemningsbilleder kan læses her:
https://www.golfafdelingen.dk/turneringer/vintermesterskaber/2020

Danmarksmesterskaberne.
Som det eneste danske politimesterskab i 2020 under DPIF lykkedes det den 17. og 18.
august at afvikle Danske Politimesterskaber i Golf i de smukke omgivelser på Sorø Golfklubs
bane.
Mester hos herrerne blev igen Carsten Ekstrøm, som er medlem af Golfafdelingen, men
under mesterskabet stillede op for Vestegnens Politis Idrætsforening.
Anders Stokholm besatte endnu engang tredjepladsen, hvilket han tidlige har præsteret.
Hos damerne blev Inge Ekknud, som stillede op for Slagelse PI, mester med vores egen
Ruth Langlouis og Line Hedegaard på de følgende pladser.
Til Anders, Ruth og Line tillykke med de ærefulde placeringer, samt respekt for dagens
danske politimestre Inge og Carsten.
Læs yderligere om mesterskaberne i artiklen herunder:
https://www.politisport.dk/default.asp?cms=107&show=news&news=326

Carsten Ekstrøm har efterfølgende for sit danmarksmesterskab samt tidligere
golfresultater af DPIF modtaget hæderen for ”Årets Sportsnavn 2020” ved tildeling af
Politidirektørens Jubilæumspokal.

Åbne turneringer.
Sjælland Open blev den eneste åbne turnering, som blev afviklet. Igen var det Vestegnens
PI, som var arrangør, med ikke mindst Carsten Ekstrøm som tovholder. Han havde også til
dette arrangement valgt Sorø Golfklubs bane, som i øvrigt for udenforstående er hans
hjemmebane.
Anders Stokholm blev treer i A-rækken, hvilken placering tillige i B-rækken blev besat af
Ulrik Stensbo Jensen.
Tillykke til Anders og Ulrik.

Af de 49 startende deltagere var ikke mindre end 19 fra Golfafdelingen.
Bestyrelsen er til fulde tilfreds med medlemmernes interesse og glad for at vi kan mødes
derud på de velplejede baner.

Sportsjournalisternes Golf Klub versus Golfafdelingen.
Til trods for dette forunderlige Corona-år lykkedes det for Golfafdelingen at blive inviteret
til match den 17. august 2020 mod Sportsjournalisterne. Valget faldt igen på banen i
Skovbo Golfklub.
Golfafdelingens tilmeldte fik op til matchdagen en mindre opfordring om at pudse formen
af og bringe det bedste spil med på dagen. Nu skulle vandrepokalen til Golfafdelingen.
Inden matchstart blev der igen aftalt en nærmere beregningsnøgle mellem Golfafdelingen
og SGK, idet Golfafdelingen stillede med dobbelt så mange deltagere.
Succesen med løbende starttider på hul 1 og 10 blev gentaget fra kl. 13:00 med en
blanding af SGK og Golfafdelingsmedlemmer i hver bold, så vidt muligt.
Input fra ”Oplevelser fra den årlige og altid meget spændende Golfmatch mellem SGK og
Golfafdelingen”, skrevet af daværende formand for Skovbo Golfklub, Ruth Bang Langlouis.
”Skovbo Golfklub har en meget smuk og udfordrende bane. Ganske vist var der på nogle
fairways ”gule områder” – de skyldtes jo den lange tørkeperiode. Greens og teesteder var
flotte grønne. Der havde i weekenden forinden været afholdt nogle af DGU’
Danmarksturneringer – så derfor var vandingsmaskiner lige gemt væk i et par dage.
Banen ligger i Køge ådal, omgivet af smukke gamle egetræer fra Christian den IV’s tid.
Den er tilpas kuperet, omgivet af fredskov, har et rigt dyreliv (rådyr, harer m.v.) og rød
glente (rovfugl), som svæver over skovområderne”.
Datidens restriktioner blev overholdt med en udendørs bespisning med portions-anretning
og begrænsning af antal ved bordene.
Der blev uddelt præmier i form af Vin og Bolde til de 3 bedste scores:
1. Morten Urban Pedersen, 41 point
2. Michael Lermark, 39 point
3. Frank Lund Nielsen, 36 point.
De efterfølgende scores blev belønnet med 3 bolde enten med Logo fra SGK eller PI
Golfafdelingen.
Derefter blev uddelt klappræmier, flere bolde - med politilogo til sportsjournalisterne og
omvendt, så vidt muligt.
Ved offentliggørelsen af det samlede resultat og dermed rette vinder af vandrepokalen for
2020 var det igen tæt, som i de foregående år. Michael Lermark fra Sportsjournalisterne
var ikke helt så selvsikker, og det blev til en sejr til Golfafdelingen, som hjemtog
vandrepokalen.
Det blev som vanligt aftalt, at mødes igen i 2021 til en hyggelig dag på golfbanen i jovialt
samvær med Sportsjournalisterne, hvor Golfafdelingen vil være vært.

På arrangementets vegne vil Golfafdelingen gerne takke Skovbo Golfklubs måde at afvikle
et sådan besøg med høj grad af service. Måske næste års match igen bliver i Skovbo
Golfklubs fine rammer?

World Amateur Golfers Championship (WAGC).
Om det var turen til Borneo sidste år med Søren Norlanders resultat som verdens 5.
bedste i række 3, handicap 10,5 til 15,4 der var anledningen til, at han endnu engang
forsøgte at kvalificere sig til landsholdet, skal jeg ikke kunne sige. Måske var det udsigten
til at deltage i endnu en finalerunde, som i 2021 skal afvikles i Cancun, Mexico, der var
inspirationen til sejren i landsfinalen den 7. september i Lübker Golf Club, skal jeg heller
ikke kunne sige.
Ligeledes blev det til en gentagelse i kvalifikationen i Best Friends turneringen for Søren,
dog med ny makker dette år. Nemlig en sejr i en af de indledende turneringer. Denne
gang på Simons utroligt flotte anlæg i Nordsjælland. Finalen skulle afvikles i Marokko
januar 2021, men er udsat grundet verdenssituationen.
Jeg ønsker på ny Søren lat mulig hed og lykke til en velfortjent tur til Marokko, men ikke
mindst turen til Mexico.
Bestyrelsen håber for alle, at det nye år vil bringe vores liv tilbage til en nogenlunde
fornuftig tilværelse, hvor vi ikke hele tiden skal have mundbind på, holde god afstand og
frem for alt må give en krammer. Samtidigt ser vi frem til en ny tid, hvor vi igen kan/må
gå i restauranten for at nyde en vand eller øl med mad efter en golfrunde.

Med disse ønsker håber vi for alle medlemmer og deres familie et godt og lykkebringende
2021.

På bestyrelsens vegne.

Dan Berthelin
Formand

