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21. oktober 2020
Beretning:
Sæsonstart:
Den 11. marts blev Danmark lukket ned på grund af den livsfarlig virus ”Corona”. Vi var påvirkede af
situationen og usikre på, hvornår vi kunne få lov til at starte sæsonen. Da MK Seniorklubben i gn.
Snit har mellem 60 og 70 spillere måtte vi væbne os med tålmodighed og vente til 9. juli inden vi
kunne afvikle vores første turnering. 66 seniorer havde tilmeldt sig turneringen.
Vi kunne byde velkommen til 3 tidligere medlemmer og 15 nye heraf 12 fra Toftlund.
Der var en rigtig god stemning, vi mærkede tydeligt at alle havde glædet sig til at komme i gang.
Traktementet var 1 indpakket sandwich og deltagerne skulle selv tage drikkevarer og indpakket
service. Kaffe og småkager blev skænket og omdelt efter hygiejneforskrifterne.
Spillerne fordelte sig i klublokalet, der max kan rumme 50 pers., resten på terrassen. Præmieuddelingen fandt sted udenfor, hvor alle kunne samles.
Medlemstal:
Pr. 1. juli er MK Seniorklubbens medlemstal på 113. Der har været udmeldelser men også en tilgang
på 7.
Inddeling i handicaprækker:
Efter årsreguleringen justeredes inddelingen i 3 handicaprækker. Det tilstræbes at rækkerne er lige
store. Der er foretaget justeringer i august.
Den faste inddeling betyder dog, at fremmødte spillere i de enkelte rækker på spilledage kan variere en del.
Det kan overvejes, hvis vi fremover fortsat skal tilmelde os på golfbox, at gøre rækkerne lige store.
Det betyder, at enkelte vil kunne spille i forskellige rækker afhængig af tilmeldte.
Afvikling af turneringerne:
På grund af Coronasituationen har vi tilmeldt os turneringerne på golfbox, hvorefter holdene er sat.
Vi har så dagen før fået meddelelse om, hvem vi skulle spille sammen med samt hvilket hul vi skulle
starte på.
Det er bestyrelsens opfattelse, at vore ugentlige turneringer er afviklet på en god og hensigtsmæssig måde. Vi har som hovedregel spillet en 4 bold.
For at få et bedre flow på banen besluttede vi sidst i august at opsætte turneringen med start på
flg. huller.
Alle de bageste 9 huller tages i brug. – 4 bold.
Det hold der er sat til at starte på hul 2 – skal starte på hul 1, lige så hurtigt de er samlet/mødt ind/
så hurtigt som muligt. De er kaffehold, har flag med og holdet skal lukkes igennem. Helst en 3 bold.
To hold starter på hul 1 – 4 bold.
Et - to hold starter på hul 3, 3 ell.4 bold.
Et – to hold starter på hul 5, 3 ell. 4 bold.
Et – to hold starter på hul 9, 4 bold.
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Når der har været mange greenfee spillere, har vi været fleksible, og der har ikke været klager over
seniorerne, hvilket vi tager som udtryk for, at vi tager godt imod gæsterne samt lukker igennem
som reglerne foreskriver.
Forsamlingsforbud:
Den 18. september blev forsamlingsforbuddet sat ned fra 100 til 50.
Vi besluttede at fortsætte de ugentlige turneringer, med tilmelding på golfbox og med max 50 deltagere, venteliste og tilmelding efter ”først til mølle” princippet.
Tællende turneringer:
Vi har i år ikke haft tællende turneringer, idet vi har fulgt henstillingerne fra Ribe Golfklub om ikke
at bytte scorekort, og at Torben som indberetter ikke må røre dem.
Vi har opfordret til, at det enkelte medlem selv sørger for indberetning, så man bevarer sit EGA
handicap.
Baneomlægning:
På grund af baneomlægning i Ribe Golfklub med delvis lukning af huller på de forreste ni huller og
deraf ingen mulighed for gunstart i 4 uger i september og oktober, besluttede vi, for at bevare det
sociale aspekt, at flytte vore ugentlige turneringer til Tønder Golfklub.
I uge 39 deltog 39, i uge 40 deltog 48, i uge 41 deltog 26 og i uge 42 deltog 31.
Der skal også i år lyde en stor tak til Torben for arbejdet med at opsætte turneringerne.
Nyhedsbreve:
Bestyrelsen har indtil dato udsendt 4 nyhedsbreve
28.6. Omhandlende sæsonstart, tilmelding på golfbox og turneringsprogram.
29.8. Omhandlende tiltag for at få et bedre flow på banen samt nye handicapgrænser.
18.9. Omhandlende delvis lukning af banen og spil i Tønder.
1.10. Omhandlende fortsat spil i Tønder, samt max 50 personer efter ”først til mølle” princippet.
Praktiske Opgaver:
I de senere år er der sat fokus på øget frivilligt arbejde i golfklubberne. Derfor er bestyrelsen stolte
af, at så mange MK seniorer påtager sig opgaver hen over sommeren med forskellige praktiske opgaver. Opgaver i lighed med sidste år med flere nye tiltag. Som tak for indsatsen inviteres de frivillige med til en sponsor- og udvalgsturnering med efterfølgende spisning. En rigtig god måde at få
påskønnelse på for den ydede indsats.
Denne turnering er i år desværre også blevet aflyst.
Der er stadig plads til at flere melder sig til de forskellige opgaver, og vi kan kun opfordre til, at
der laves mindre teams så det bliver en fornøjelse og øger samværet.
Kaffemaskine.
Efter forespørgsel fra Ribe Golfklub om tilskud til køb af en større kaffemaskine, har bestyrelsen
bevilget 3000 kr. hertil.
Turneringer til velgørende formål:
Turneringen til fordel for Julemærkehjemmet blev aflyst.
Bestyrelsen foreslår at turneringen afholdes i 2021.
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Udflugter:
Den 8. august gik turen til Gyttegaard Golfklub hvor 29 MK seniorer spillede en rigtig god runde.
Vejret var godt og vi nød spillet og det gode smørrebrød, hvorefter præmierne fordeltes.
Venskabsklubber:
Besøget i Venskabsklubben Skærbæk Mølle er udsat til maj 2021.
Besøget fra venskabsklubben i Aabenraa er udsat til september 2021.
Venskabsturneringer fremover.
Bestyrelsen er indstillet på, at fortsætte samarbejdet med disse to klubber i det kommende år.
Suppedag:
Aflyst i år.
Bestyrelsen er indstillet på, at vi fremover fortsætter denne tradition.
Golftur:
Fra den 31. august til 2. september havde Erik Wonsbek og Sonja Andersen arrangeret en rigtig god
og vellykket golftur til Himmerland for Seniorer i Ribe Golfklub.
Vi spillede på 2 meget forskellige baner i henholdsvis Aars og Hvalpsund. Vi boede på Sport & Academy i Farsø, hvor forholdene for socialt samvær er optimale. Det forlyder, at de igen vil påtage sig
opgaven med en golftur.
For en god ordens skyld skal nævnes at turen arrangeres uden for MK seniorklubben og andre
seniormedlemmer i Ribe Golfklub kan deltage.

Fremtiden:
Spilleformer:
Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med de spilleformer og aktiviteter der har været gældende
hidtil.
Det bliver spændende at spille banen igen efter omlægningen.
Afslutning:
Det er bestyrelsen opfattelse, at vi har en rigtig god MK Seniorklub. Det skal vi værne om. Det flotte
fremmøde samt den gode tone blandt medlemmerne er et bevis herpå. Vi vil gerne fortsat bevare
og udvikle klubben, så Ribe Golfklubs MK seniorer har lyst og interesse i, at være en del af dette
fællesskab.
Fra Golfens lille røde af Arthur Witebsky:
Det er tyve procent taktik og teknik. De øvrige firs procent er filosofi, humor, tragedie, melodrama,
romantik, kammeratskab – og snak.
Tak for jeres fremmøde, opbakning og engagement.
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