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Årsberetning 2021
Efter at have skrevet Golfafdelingens årsberetning i 22 år ser jeg med stor respekt og
glæde tilbage på alle årene med den succes, vi i golfafdelingen har opnået for ”politigolf”.
Golf i PI København betragtes i dag som en sport modsat årene op til år 2000, hvor der i
højere grad var tale om en fritidsbeskæftigelse.
Medlemmerne har været det største aktiv for succesen for hvis ingen medlemmer ingen
”politigolf”.
De skiftende bestyrelsesmedlemmers frivillige arbejde for medlemmerne har også været
en medvirkende årsag til succesen, så min uforbeholdne taknemmelighed til Jer alle.
Med de samlede opnåede resultater ser jeg fortrøstningsfuld fremtiden i møde for
”politigolf” i Golfafdelingen.
At der faktuelt bliver spillet flere og flere runder golf i Danmark med et samlet medlemstal
som aldrig tidligere, er et tegn på, at initiativtagerne til Golfafdelingens oprettelse så rigtigt
i, at kunne tilbyde PI´s medlemmer at spille golf som en mulighed.
Aktivitetsniveauet for Golfafdelingens medlemmer har over årene vist nævnte tendens,
hvilket vi i bestyrelsen er meget stolte over.
Med alt dette ser fremtiden for Golfafdelingen lysende ud, så livskvaliteten har gode kår for
medlemmerne.

Medlemsmødet
Mødet 2021 blev den 15. juni afholdt på St. City med et ”stort fremmøde”, idet et medlem
samt seks bestyrelsesmedlemmer var til stede.
Kim Bo Munthesen afgik som næstformand efter eget ønske. Han havde været medlem af
bestyrelsen i 12. år.
Søren Norlander blev valgt som næstformand og Kern Haar Møller-Madsen blev valgt som
nyt bestyrelsesmedlem.
Ved udgangen af 2021 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Dan Berthelin
Søren Norlander
Jesper Bangsgaard
Kern Haar Møller-Madsen
Frank Lund Nielsen
Kasper Juul Jensen

Jesper Petersen og Kim Bo Munthesen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Preben Emil Andersen blev genvalgt som revisor og nyvalg af Johan Kofod
Birgit Maagaard Petersen blev valgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen.
Med rettidig omhu havde bestyrelsen for 2021 taget ”ved lære af” udfordringerne fra 2020.
Alle planlagte udendørs aktiviteter blev gennemført som tiltænkt og skemasat.
Møderækken var på et minimum, men igen viste bestyrelsens sammensætning sin styrke
efter mange års samarbejde.
At Kim Bo efter mange år i bestyrelsen grundet mangel på tid til frivilligt arbejde ikke var
villig til genvalg, var beklageligt. Så også ved denne lejlighed skal der til Kim Bo lyde en
stor tak for hans mange år, ikke mindst som næstformand, i bestyrelsen. Heldigvis er
vores tab en gevinst for hans familie.
Søren Norlander blev valgt til ny næstformand. Kern Haar Møller-Madsen blev valgt til den
ledige bestyrelsespost.
Så det fortrinlige arbejde som bestyrelsesmedlemmerne udfører, var heller ikke i 2021 en
undtagelse, og fremtiden ser lys ud.
Så også for året 2021 stor ros og tak til alle bestyrelsesmedlemmer.
Som tak for deres mangeårige indsats for PI København og Golfafdelingen fik Jesper
Bangsgaard tildelt PI´s æresbevisning i guld ligesom Søren Norlander fik æresbevisningen
i sølv.
Jeg er stolt over at være begunstiget med så engagerede bestyrelsesmedlemmer i
Golfafdelingen.
Jeg vil hermed benytte lejligheden til at takke dem begge for deres ildhu og interesse for
”politigolf”.

Kassereren har ordet.
Sædvanen tro, så fik vi som de 10 foregående år 90.000, - kr. fra PI-København til at drive
forretningen. Det gode i den retning er, at vi selv er i stand til at hente et endnu større
beløb i forbindelse med særkontingent, messeopsætning og vores arrangementer.
Vores budget ligger i udkast på ca. 340.000, - kr.
2021 blev et år, hvor der blev mulighed for at polstre kassen lidt til de kommende år.
Indtægtssiden blev nogenlunde som forventet, dog har vi med indførelsen af det nye
medlems register sagt farvel til en del af vores civile medlemmer. Vi var ikke helt så
mange deltagere i hverken Stationsturneringen eller Klubmesterskaberne som forventet,
hvilket betød, at indtægterne her blev marginalt mindre.
Medvirkende til det gode regnskab var også tildelingen af flere programmer til vores
arrangementer. Programmerne gav ekstraordinært 7.000,- kr. mod normalt 5.000,- kr. Vi
fik også et program, vi ikke har haft tidligere, nemlig programmet til matchen mod
sportsjournalisterne. På denne måde gav det pludseligt lille overskud, hvor vi tidligere
havde et underskud på godt 4.000, - kr.
På udgifts siden brugte vi på trods af et meget flot klubmesterskab i Helsingør næsten
20.000, - kr. mindre end budgetteret, ligesom vi brugte 10.000, - kr. mindre på
Stationsturneringen end forventet.
Vores SIM-golf match blev aflyst p.g.a. Corona, hvilket også har været med til at sikre
årets overskud, da der normalt også er et lille underskud forbundet med arrangementet.

Vi har også brugt betragteligt mindre på administration end forventet, primært fordi vores
medlemsmøde blev aflyst.
Hjemmesiden.
Med Peter Levrings afgang som webmaster, har vores hjemmeside ikke siden efteråret
2020 været vedligeholdt. Da vi har erhvervet os domænenavnet for de næste 10 år, vil
siden kunne ”findes” med alle oplysningerne indtil sidste opdatering. Muligheden kan så ses
som et arkiv for de første 20 år.
Da PI København har investeret i ny hjemmeside med mange funktionaliteter, har
Golfafdelingen fået tilbudt, at vores hjemmeside kan overføres dertil med henblik på videre
drift.
Vi vil gerne sige tak til Lars Borg for hans engagement i forbindelse med genoplivningen af
vores Facebookside. Så besøg siden, Golfafdelingen PI København | Facebook, og anmod
om at blive optaget.
Selv om ingen af os er eksperter i elektronisk kommunikation, så ser vi fortrøstningsfuldt
ind i den digitale fremtid.
Turneringsleder Stationsturneringen ser tilbage.
Dejligt med stor opbakning fra afdelingens medlemmer til Stationsturneringen. Det giver
ekstra motivation til at gøre en indsats for medlemmerne.
18 hold blev det til, fordelt på 4 puljer.
Samlet set var der ca. 130 medlemmer fordelt på holdene.
Turneringsledelsen havde fastsat faste spilledatoer, så det var muligt at planlægge sin
fritid.
Puljeinddeling foregik på en ny måde, da medlemsmødet i marts måned var udsat.
Da det på dagen for lodtrækningen ikke umiddelbart var muligt at udfinde en ”gudinde”,
der kunne dykke ned i bowlen, tilfaldt lykkens æren for lodtrækningen kaptajnen for
vinderholdet 2020, Brian Lüthje. Notarius publicus var repræsenteret i egen højde person
v/ Kim Bo Munthesen.

Som øvrige år blev der afviklet mange fremragende matcher med godt humør. Uanset om
der blev vundet eller tabt. Hvilket jo er hele essensen med 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.
Seniorholdet var suveræne vindere af deres pulje og nåede semifinalen ellers var det
gamle kendinge på de fleste positioner.
Vi håber endnu flere nye hold prøver kræfter med finalerunderne næste år.
Det hele mundede ud i en finale, som blev afviklet på Furesø Golf Klub i et fantastisk
blæsende efterårsvejr. Rammerne var perfekte til endnu en vellykket finale.

Læs Martin Søgaards artikel om dagen med mange fotos via link Normal.dot (pi-kbh.dk)
eller Golfafdelingens facebookside,
https://m.facebook.com/groups/208305980958325?group_view_referrer=search
Stort tillykke til Amager som vandt over Bellahøj.
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.

Sekretæren skriver således om Klubmesterskab
Efter længere tids higen lykkedes det endeligt igen af afvikle Golfafdelingens
klubmesterskab, som før Corona ramte verden.
Fredag den 3. september 2021 blev mesterskaberne afviklet på Helsingør Golf Klubs
anlæg. Banen stod i en fantastisk stand og med det scenariske hulforløb i skoven omkring
det flotte klubhus, som de 69 deltagere kunne glæde sig over.
Med sol fra en skyfri himmel var der lagt i ovnen til en fremragende golfdag.
Læs hele sekretærens artikel med foto på:
2021_blad_7_-_golf_klubmesterskaber_2021.pdf (pi-kbh.dk)
Søren og Kasper forestod præmieuddelingen til de præmieberettigede, som var
Slagspil Damer:

Amanda Moltke-Leth
Rikke Thomassen

77 slag
81 slag

Slagspil Herrer:

Carsten Ekstrøm
Thomas Jensen
Christian Holt

79 slag
79 slag
81 slag

Stort tillykke til Amanda og Carsten.
I stableford rækkerne fik følgende præmier:
A-rækken:

Mads Tranberg
Torben Nicolaus Nielsen
David Borchersen
Jesper Bangsgaard
Carsten Lansner

38 point
36 point
34 point
34 point
33 point

B-rækken:

Martin Søgaard
Henrik Albertsen
Flemming Lehnert
Frank Lund Nielsen
Peter Clausen

34 point
34 point
34 point
33 point
33 point

Stor tak skal lyde til vore matchsponsorer Ludv. Bjørns Vinhandel og Formanden for
Parken for loungeadgang til FCK-hjemmekamp mod PAOK for 4 personer.

Danmarksmesterskaberne.
Mesterskaberne blev afviklet på Vestfyns Golfklubs bane den 23. og 24 august.
Carsten Ekstrøm blev som de foregående år vinder af Mesterrækken hos herrerne.
Stor respekt og anerkendelse for Carstens golfspil over mange år.
Thomas Jensen fik en ærefuld 4. plads.
Vores respekt og anerkendelse for stabilt og godt golfspil skal også lyde til Inge Ekknud,
som forsvarede sit mesterskab fra sidste år.

Det lykkedes på dagen Ruth Langlouis at opnå 3. pladsen.
I A-rækken opnåede Søren Norlander 2. pladsen med Micky Soepraptojo og Kurt Gullits
Rasmussen på 4. og 5. pladserne.
Tillykke til Ruth, Søren, Micky og Kurt med de ærefulde placeringer.

Åbne turneringer.
Sportsligt blev 2021 det første år i Golfafdelingens historie, hvor ingen medlemmer
lykkedes at vinde en åben turnering.
I modsætning til 2020 lykkedes det heldigvis at gennemføre matcherne Fyn Open på
Vestfyns Golfklub bane, Jysk Open i Esbjerg og Nordsjælland Open i Fredensborg.
Trods de manglende førstepladser viste følgende på fornemmeste vis Golfafdelingens
flag:
Lars Jensen blev nr. 3 i A-rækken Jysk Open.
Martin von Bülow blev runner up i A-rækken ved Nordsjælland Open skarp forfulgt af
Steffen Horvart på 3. pladsen.
I B-rækken blev Claus Rasmussen 3´er.
Også her ønskes til lykke med de ærefulde placeringer.
Lad det være en advarsel for øvrige deltagere i turneringerne i 2022, at Golfafdelingens
medlemmer vender stærkt tilbage.

Sportsjournalisternes Golf Klub versus Golfafdelingen.
Brian Rasmussen havde ud fra et moderat pres valgt at skrive om hans oplevelser under
matchen mellem Sportsjournalisterne og Golfafdelingen på Skovbo Golfklubs bane den
16. august 2021.
Tak til Brian for hans indlæg, som i sin fulde udgave med fotos kan ses på link:
2021_blad_7_-__Golf_SGK_2021.pdf (pi-kbh.dk)
Som deltager på dagen føler jeg anledning til at bemærke, at et af de overordnede mål
med matchen, ud over konkurrencedelen, er at have en social god golfdag, hvilket til fulde
blev opfyldt. Stor ros til matchens planlæggere, som er holdkaptajnerne Frank Lund
Nielsen og Michael Lermark.
Der skal lyde stor til Skovbo Golfklubs service herunder ikke mindst Flemming Lehnert.
Som Brian bemærker, genvandt Golfafdelingen desværre ikke pokalen, så med stor sorg
måtte Frank overdrage vandrepokalen til Michael. Se det store og glade smil, som Michael
ses på foto i artiklen. Der skal lyde et kæmpe tillykke til Sportsjournalisterne for at hive
sejren i hus med den smalleste margin i historien, SGK med 32,182 point i snit mod
Golafdelingen med 32,167 point i snit.
Der blev ud over holdkonkurrencen afviklet stableford, så individualisterne brændte på
dagen bane af med flotte stableford point:
Vinder med 41 point, Iben Bertelsen,
nr. 2 med 40 point, Tom Arnoldsen
nr. 3 med 39 point, Carsten Marcher

Med tanke på, at det overordnet set igen i år har været et helt usædvanligt år, så er det
trods alt glædeligt, at Golfafdelingens medlemmer har kunnet mødes over golfen i socialt
samvær og fællesskab og dermed kunne bidrage til øget livskvalitet. Restaurantbesøg i
forbindelse med runderne, har også været muligt, hvor vand og øl med mad har været
livgivende.
Meget snart i 2022 er det for mig sidste møde som formand i henholdsvis bestyrelsen
samt under medlemsmødet siden 2000.
Jeg har svært ved at fatte, hvor de mange år er blevet af. Jeg synes, at de er gået så
hurtigt.
Meget har ændret sig i den tid, dog ikke min passion for ”politigolf”.
Så til jer alle 1000 tak for turen.
Må I alle få et godt liv med golfen fremover.

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

På bestyrelsens vegne.

Dan Berthelin
Formand

