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Det er vor vision, at give vore medlemmer og besøgende gode oplevelser og forbedre livskvaliteten!

Holdet der i 2014 spillede Gyttegård tilbage i Elitedivisionen

Jubilæumshæfte
1

Arbejde på banen. Klipning af green.

Smag på naturen 2012.
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40 års jubilæum
Kære læser
I anledning af Gyttegård Golf
Klubs 40 års jubilæum har
vi lavet dette interessante
skrift. Her kan i læse historien om Gyttegård Golf Klub
samt en række andre spændende artikler.
Når man bliver 40 år, er man
blevet voksen. Og ligesom
mange andre på 40 år har vi
haft vore succeser, men også
det modsatte. Succeserne
har været langt i overtal, og

lige nu er vi inde i en rigtig
god og stabil udvikling. Der
står respekt om os, og stort
set alle i kommunen nikker
anerkendende, når de hører
navnet Gyttegård Golf Klub.
Og vi er også ved at være
godt kendt i golf Danmark.
Alle fremmede, der spiller på vor golfbane, beder
vi om en vurdering af deres
besøg. Mange svarer, og ordene meget fin bane, god
service og stor hjælpsomhed går næsten altid igen.

Det er kerneværdier, og dem
skal vi værne om og løbende
forbedre.
Som relativt nyt medlem har
jeg ofte tænkt på, hvad der
kendetegner vor klub, og de
3 ord ovenover rammer flot,
men der er også andre vigtige værdier hos os. Vi er på
mange måder en unik klub,
fordi alle er velkomne her.
Der er kun 1 niveau medlemmer, os alle sammen, og vi er
stolte over vor klub, og det
som er skabt her.

Fra indvielsen af banen 1978. Bl.a. Formand Søren Frøkjær, Poul Ingvorsen, Skovrider Steffen Jørgensen
og Borgmester A. Chr. Andersen
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Vi hjælper hinanden, og vi er
meget trofaste medlemmer.
Vi er samtidig en eliteklub,
hvor vi gerne vil være blandt
de bedste i Danmark. Vi har
gennem snart mange år gjort
os bemærket både holdmæssigt og individuelt. Og vi har
en række store talenter på
vej, takket være et godt arbejde i ungdomsafdelingen
Mit ønske for fremtiden er, at
vi forsat værner om og udbygger vore kerneværdier,
for det vil betyde, at vi kan
se en god og sikker fremtid i
møde.
Hans Bennetzen
Formand

Klubhus før ombygning.

Hans Bennetzen

Klubhus efter ombygning.
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Historien om
Gyttegård Golf Klub
Den 31. oktober kan Gyttegård Golf Klub fejre 40 års
jubilæum.
Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Filskov
Kro den 31. oktober 1974,
men forud for den var der
blevet arbejdet med ideer og
planer siden 1970.
Historien bag klubbens stiftelse er detaljeret beskrevet i
det tidligere klubblad, Green,
i udgaven, der udkom i maj
1999, altså i året hvor der
blev fejret 25 års jubilæum.
Og heraf fremgår det tyde-

ligt, at der var tale om en
noget vanskelig fødsel.

planerne var droppet, da arealet ganske enkelt var for lille.

Den korte udgave er, at man
den 25. juli 1970 kunne læse
i Vestkysten, at kommunalbestyrelsen i Grindsted kommune, med daværende borgmester A. Chr. Andersen i
spidsen, var interesseret i at
etablere en 18 hullers golfbane i nærheden af Grindsted.
Et område ved Frodeslund
Plantage havde allerede været under overvejelse, men

I samme omgang gav borgmesteren udtryk for, at han
finder det oplagt, at en længe
ønsket turistforening arbejder videre med planerne.

Luftfoto af banen.
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For alvor gang
i planerne
De næste par år arbejdes der tilsyneladende stille og roligt med ideer i kulisserne, og i 1972 bliver det
igen forsøgt at få gang i plan-

erne. Der er mange overvejelser omkring placeringen
af en bane. F.eks. er der blevet peget på et område ved
”Prærien” i Grindsted, ja selv
arealet hvor Vorbasse Marked
afholdes, bringes i spil. Men
trods en ihærdig indsats falder det hele til jorden. Såvel
de praktiske som de økonomiske udfordringer er simpelthen for store.
Den 16. maj 1974 sker der
så igen noget. Her mødes en
gruppe herrer, Herold Andersen, Søren B. Frøkjær, Svend
Hansen, H. Lorentzen, Mogens Petersen, Henning Rasmussen, Ove Brøgger Sørensen samt Poul Hansen og
C.P. Vistesen, der var særligt

indbudte, på Grand Hotel. Og
det skulle vise sig, at det blev
denne initiativgruppe, der for
alvor fik sat gang i planerne.
På mødet blev det drøftet at
etablere en 9 hullers bane i
to tempi på et areal i Skjoldbjerg, som tilhørte Herold
Andersen. Der var endda
lavet en skitse til en mulig
udformning af banen. Nogle
dage senere besøger initiativgruppen arealet i Skjoldbjerg, og i den forbindelse
bliver der for første gang sat
tal på anlægsudgifterne.
Selve anlæggelsen af banen
blev anslået til at ville koste
50.000 kr. et vandingsanlæg
12.000-20.000 kr. og arkitektbistand 2.000-3.000 kr.

Svært at hverve
medlemmer
En af de næste opgaver bliver at skabe det økonomiske
fundament for projektet ved
at hverve medlemmer. Men
det viser sig at være vanskeligere end antaget, og derfor
sættes der gang i en masse
initiativer for at skærpe interessen. Bl.a. via pressen
men også ved at arrangere et informationsmøde på
Landbrugsskolen i Grindsted
den 12. september og senere
gennem en demonstration
af spillet på Grindsted Stadion. Informationsmødet havde
desværre kun tilslutning af 22
interesserede og da vejguderne var i et særdeles dårligt
humør på demodagen, var

Juniorer i 1982. Fra venstre: H.P. Ingvorsen, Henrik Nikolajsen, Jakob Mølholm, Henrik Randers, Thomas R. Jessen, John Nicolajsen.
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tilslutningen også her temmelig beskeden. Efterfølgende prøvede man dog igen
med demo arrangementer i
både Grindsted og Billund.
Stiftende
generalforsamling
Mens hvervekampagnen kører på fulde omdrejninger,
beslutter initiativgruppen at
indkalde til stiftende generalforsamling. Datoen sættes
til den 31. oktober 1974,
og det er Filskov Kro, der
skal danne rammerne. Og
også det bliver noget af en
skuffelse. Blot 22 personer
møder op og alt i alt, inkl. de,
der havde tegnet medlemskab på forhånd, når man efter

denne aften op på 38 medlemmer.
Men en bestyrelse bliver der
dog valgt. Den bestod af Søren
Frøkjær som formand, Finn
Nielsen som næstformand,
Verner Petersen blev sekretær, Ove Brøgger Sørensen
kasserer og Gunnar Madsen
menigt medlem.
Klubben fik i øvrigt Grindsted
– Billund Golf Klub som navn,
men allerede på det første
bestyrelsesmøde den 5. november blev det besluttet at
spørge de medlemmer, der
havde deltaget i den stiftende
generalforsamling, om det var
ok at ændre navnet til Sydjysk

Golf Club. Tydeligvis inspireret af den lokale travbane,
som dengang hed Sydjysk
Travbane. Medlemmerne gav
deres accept.
Nej fra
Fredningsplanudvalget
Nu blev der, i samarbejde med
DGU, udarbejdet tegninger af
banen, og i en skrivelse dateret den 20. november 1974
anslår DGU, at anlægsomkostningerne vil beløbe sig til
470.000 kr.
Alt så nu ud til at flaske sig.
Troede man. For havde det
ikke været op ad bakke tidligere, så skulle det vise sig
at blive det nu. Fredningsplanudvalget sagde nem-

Indvielse par-3. Bl.a. Godtfred Kirk Kristiansen, Formand Flemming Pedersen og Sigfred Udbye
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lig nej til, at banen kunne anlægges i Skjoldbjerg,
og derfor måtte man starte
helt forfra.
Heldigvis kom Gyttegård i spil
allerede i vinteren 1975 og
hele papirrumlen med at indhente tilladelser fra diverse
myndigheder gik i gang igen.
Der blev desuden anlagt en
midlertidig træningsbane ved
Gyttegård, så medlemmerne
trods alt kunne spille lidt golf.
I april 1976 var alle tilladelser endelig i hus, og man
kunne gå i gang med anlægsarbejdet. Anlægsbudgettet
lød på 258.000 kr. og dertil

skulle man lægge 73.480 kr.
til maskinpark. Såvel Grindsted som Billund kommune
valgte at støtte projektet
med 50.000 kroner og desuden bidrog Ole Kirks Fond
med 25.000 kr. Ydermere
blev der lavet en kassekredit
i Grindsted Sparekasse, som
dog forlangte, at der blev
kautioneret for den.
Ideen var at stifte et anpartsselskab, der skulle står
for baneanlæggelsen, og
golfklubben skulle så betale
baneleje til selskabet. Anpartsselskabet,
Gyttegård
Golf Bane ApS, havde stiftende generalforsamling den
7. oktober og blev startet

Jul i Gyttegård 2009.
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med en anpartskapital på
100.000 kr.
Mere modvind
Nu skulle man så omsider
tro, at der kom skred i tingene, men, men, men. Allerede i slutningen af 1976
var der store forsinkelser
i anlægsarbejdet. Først på
grund af tørke og siden for
meget regn. Og det var ikke
de eneste problemer, man
skulle tumle med. Budgetterne skred også. I Green
fra maj 1999 beskriver Arne
Mølholm, der havde været
i klubbens historiske arkiv,
hvorledes ”pengene fossede
ud af kassen”, og nævner
et at de værste eksempler.

Budgettet på opsamling af
sten var 3.000 kr., men da
regningen kom fra entreprenøren, lød den på godt
22.000 kr., og arbejdet var
endnu ikke færdiggjort. Bestyrelsen nægtede at betale, og
sagen endte retten, som i juni
1978 afgjorde, at regningen
skulle betales. Og dertil også
sagens omkostninger. Samtidig havde det været nødvendigt at tilkalde en anden
entreprenør til at færdiggøre
arbejdet, så alt i alt blev det
til en budgetoverskridelse på
omkring 40.000 kr.
Noget positivt blev der dog
også budt på i 1977. F.eks.
tilbød Grindsted kommune,
at klubben kunne købe to
aflagte skolebarakker for
10.000 kr. og så anvende
barakkerne til klubhus.
Desuden gik anlægsarbejdet
nu så godt, at man kunne
pege på maj 1978 som den
måned, hvor man kunne holde officiel åbning af banen.
Helt præcist blev åbningsmatchen, der havde deltagelse af bl.a. Henrik Sundberg, Henrik Søholt, Søren
Frøkjær og Niels Sundberg,
spillet den 20. maj. Dagen efter var der åbent hus med forevisning af banen og mulighed
for at prøve golfspillet

at i et familiemedlemsskab var alle børn automatisk
medlem sammen med deres
forældre. Af det samlede antal medlemmer var ca. 100
aktive.
Men var der fred og ingen
fare ude på banen, så var situationen aldeles anderledes
i bestyrelseslokalet.
For økonomien var mildest
talt elendig, og ved årets
generalforsamling kunne bestyrelsen
præsentere
et
underskud på 111.000 kr.,
efter der var bogført baneleje til Gyttegård Golf Bane
ApS på 141.000 kr. De indkomne kontingenter stod
ganske enkelt ikke mål med
omkostningerne.
Helt galt stod det til i foråret
1979, hvor klubben var i
overhængende fare for at
måtte lukke.

Det første år med banen, var
der rigtig god plads på den.
Det officielle medlemstal var
91 seniorer samt 61 juniorer,
og med til den historie hører,
Klubhus ca. 1980
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Kassen var gabende tom.
Bestyrelsen havde i efteråret
1978 fået afslag fra kommunen om et tilskud på 210.000
til at rette op på kassekreditten, og eneste mulighed for
at overleve var at lade kautionisterne indbetale pengene.
Samtidig skulle de forskellige
leverandører oven i købet indvilge i at afskrive 50 pct. af
deres tilgodehavender.
Heldigvis lykkedes det at ride
de mange storme af, og i dag
fremstår både klubfaciliteter
og bane som perler i den
skønne natur i og omkring
Gyttegård Plantage.
Den ”grimme ælling” viste
sig heldigvis at udvikle sig til
en stor, smuk svane. Men en
vanskelig fødsel det var det.

Fremtiden
Fokus er på den gode oplevelse for egne medlemmer og gæster i Gyttegård.
Vi skal fortsætte den positive
udvikling med at involvere
vores medlemmer i de aktiviteter som udbydes/afvikles
af klubben og sikre, at vores
frivillige uddannes til at varetage de mange og forskelligartede opgaver som skal
løftes til gavn og glæde for
fællesskabet.
Vi skal forsætte den gode
indsats med at identificere
nye potentielle golfspillere og
introducere disse til sporten
og Gyttegård. Fokus skal være på såvel micro og junior
som senior segmentet. Introduktionstiltag skal løbende
udvikles og evalueres så de
matcher de nye spilleres behov.
Der skal oparbejdes en stor
og bred ungdomsafdeling,
hvorfra vi selv skal udvikle
golfspillerne, så de kan opnå
fuld glæde af golfsporten, om
det er på hyggeniveau eller
om det er på eliteniveau.
Vi skal i dette arbejde sikre
forskelligartede tilbud og sociale aktiviteter.
Det skal være endnu mere
sjovt at gå til golf. Dette skal
bl.a. sikres ved en fortsættelse af og fuldstændig implementering af trænings-konceptet NEXL LEVEL, hvor

man gennem leg og
øvelser
kontinuerligt kan måle om der
sker forbedringer i
spillets forskellige discipliner. Vi skal tilbyde
og
udvikle
attraktive
medlemstilbud
i stil med GreenfeeClubNo.1 og gratis
medlemstræning.
Banen, trænings- og
klubhusfaciliteter skal
altid fremstå velplejet
og trimmet og løbende Forretningsfører Jens Elvang
forbedres til gavn for
såvel medlemmer og gæster.
Trenden i golf går mod 9 huls
runder. Derfor skal vi i GytI Gyttegård hersker der en
tegård have fundet en god
helt særlig ånd – Gyttegård
løsning, således vi indenfor
ånden - som tager udgangsde nærmeste år har to 9 huls
punkt i, at vi har en fin bane,
sløjfer på de eksisterende 18
vi er hjælpsomme, vi yder
huller.
god service og vi er stolte af
vores klub.
I dette klubbens jubilæumsår
rykkede vi tilbage i ElitediDenne ånd skal vi værne om.
visionen. Og målsætningen
er klar, vi skal vinde guld til
Gyttegård og Billund. På det
individuelle niveau skal der
fortsat præsteres på såvel
nationalt som internationalt
plan. Vores dygtige spillere
skal være folkeeje i lokalområdet.
Vi skal være endnu bedre til
at benytte, støtte og bakke
op om klubbens samarbejdspartnere – Sponsorer, Golfshoppen og Cafeen/Restauranten.
Ulla G. Sørensen - Klubsekretær
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Stolte junior- og
elitetraditioner
I 25 års jubilæumsskriftet i
Green i maj måned 1999, har
Peter Jessen flot beskrevet,
hvordan junior- og elitekulturen i klubben voksede sig
stor og stærk op igennem
1980´erne og 1990´erne.
Om hvordan spillere som Allan Grøndahl Pedersen, Henrik Madsen, Mogens Knudsen samt Hans P. Ingvorsen
og senere brødrene Claus
og Jakob Mølholm, Danny
Sejer, John Nicolajsen, Tage
”Bager” Christensen m. fl.,
repræsenterede
klubben
både individuelt og holdmæssigt. Og såvel nationalt
som internationalt.

lere som Birgitte og Merete
Nielsen, Ditte Axelsen, Vivi
Stoklund, Lena Eklund, Inger Marie Dam, Ditte Dam
m. fl., der tegnede eliten op
gennem 00´erne, og senere
kom nye, Nina Enggaard,
Sandra Askildsen, Simone

Claus vandt f.eks. DM i hulspil i Vejle i 1995 og gentog
bedriften i 1996 på Hvide
klit. Denne gang i slagspil.
Senere samme år vandt han
også, i øvrigt sammen med
John Nicolajsen, DM i foursome, og endelig sluttede
han som 7´er ved det individuelle EM.
Peter slutter sin elitebeskrivelse med resultaterne i 1998,
men også siden er der leveret et hav af fornemme
præstationer, og mange flere
elitespillere er kommet til.
Både via egen avl og udefra.
Hos pigerne var det spilOprykning til 1. division.
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Lund Andersen, Maja Bendix
Rasmussen og Louise Høgh
Christensen til. Individuelt
var det vel kun Ditte Dam og
Louise Høgh Christensen, der
gjorde væsen af sig. F.eks.
kvalificerede Ditte sig flere
gange til at spille på Faxe

Touren ligesom hun i en periode deltog i Team Danmark
fællestræning i Vejle.
Pigernes største succes holdmæssigt kom i 2006, hvor de
rykkede op i 1. division.
Desværre er Gyttegårds piger
ikke længere repræsenteret i
eliten. Nogle af spillerne har
skruet ned for blusset, og
andre er flyttet fra området
for at studere.
På herresiden har der siden 25 års jubilæet været
masser af successer. F.eks.
i 2003 hvor det var lige ved
og næsten for både Mads
Dam og Claus Mølholm ved
Schweitzer Graphics Cup. De
var begge i omspil med Jeppe
Huldahl, som dog til slut trak
det længste strå. Året efter
viste Kenneth Hansen, Jesper
Drongstrup og Jakob Graver
Nissen, at talentet virkelig
blomstrede i Gyttegård Golf
Klub. Her vandt de nemlig
Sportsjournalisternes Junior
Cup, hvor præmien var en
tur til The Open i Skotland i
2005. Desuden var 2004 også
året, hvor Jesper Drongstrup
blev dansk juniormester - en
bedrift han såmænd gentog i
2005. Endelig var det i 2005,
at TV Syd seerne kårede Stefan Mørkholt til årets sportsmand i Syd- og Sønderjylland. Mere om Stefan senere.

Martin Kamp bliver nr. 3, og
Jakob Graver Nissen nr. 4.
Claus Mølholm ville stadig
være med, og han kunne
det bestemt også. Det beviste han bl.a. i 2007 og
2008, hvor han vandt DM for
midage spillere.
Hovborg Kro Open fik i 2008
en prominent vinder i Silkeborg spilleren Morten Ørum
Madsen, som jo i dag er professionel og spiller på Europa Touren med ganske stor
succes. F.eks. vandt han i
november 2013 South African Open Championship og
dermed en præmiecheck på
174.350 Euro.
I 2010 viste en af Gyttegårds
nye juniorer, Nikolai Høgh
Christensen, som var kommet til fra Horsens, for alvor
sit potentiale, da han den
9. maj vandt en afdeling af
Faxe Kondi Touren i Skanderborg. Siden har han leveret
en række gode resultater,

I 2006 vinder Mads Dam
klubbens eliteturnering, der
har fået ny sponsor, og nu
hedder Hovborg Kro Open.
Claus Mølholm, John Nicolajsen
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og slog for alvor til, da han i
2013 strøg helt til tops i Hovborg Kro Open.
Endelig viste John Nicolajsen
i 2011, at han fortsat kunne
være med, da han vandt
bronze ved DM for midage
spillere.
Kæmpe oplevelser med
klubbens flagskib
Flagskibet i Gyttegård Golf
Klub har i en lang årrække
været det bedste herrehold,
og ikke mindst i perioden fra
2006 til 2011 leverede holdet stribevis af fantastiske
præstationer og fik sig en
stor og trofast fanskare, der
fulgte holdet lige meget hvor
i landet, det spillede.
I starten af perioden var det
spillere som Claus Mølholm,
John
Nicolajsen,
Martin
Kamp, Kenneth Hansen, Jesper Drongstrup, Jakob Graver Nissen, Mads Dam og Ronni Kamp, der tegnede holdet.

Senere kom så Nikolai Høgh
Christensen til.
I 2006 rykkede holdet op i
Elitedivisionen efter at have
vundet 1. division vest pulje 1, samt besejret pulje 2
vinderne fra Hjørring i en
oprykningskamp, der blev
spillet i Sct. Knuds Golfklub i
Nyborg. Her viste Mads Dam
på hul 1 i sin single, at han
var skarp som et barberblad. Efter et godt tee slag
midt på fairway sendte han,
i bogstavelig forstand, en høj
bold mod pinden og folk, der
stod ved green fortæller, at
bolden landede direkte ned
i hullet, men hoppede op
igen og lagde sig på kanten. For Gyttegård spillerne
var denne oprykningskamp
nærmest som at spille på
hjemmebane. I hvert fald tilskuermæssigt, for flere end
hundrede fans havde valgt at
følge dem.
Allerede året efter viste holdet, at det på ingen måde var
tilfældigt, at det var rykket
op, ved at kvalificere sig til
DM finalerne, der blev afviklet i Hornbæk. Et par hundrede medrejsende fans så
lørdag den 15. september
gutterne besejre Kokkedal i
semifinalen, men desværre
også, at det blev til nederlag
mod Ålborg i søndagens finale. Men sølvet kom i hus, og
det var kæmpestort.

ge kampe tabt, og en skuffet
flok måtte rejse tomhændet
hjem.
Til gengæld var der metal igen i 2009, hvor holdet
for tredje år på stribe var
med ved finalerne. Denne
gang på Skjoldenæsholm
Golfklubs smukke og også
svære bane. Lørdagens semifinale stod mod Hillerød og
det blev en nervepirrende
affære, hvor to af singlerne
først blev afgjort på 18. hul,
og hvor Gyttegård desværre
endte med at tabe 11-7.
Søndagens modstander i
bronze kampen var Smørum,
og efter formiddagens foursomes var kampen helt lige. 3-3 stod der. Altså ville
fire sejre resultere i bronze
til Gyttegård, og det var
lige nøjagtigt sådan det gik.
Desværre fik elitedivisionseventyret ende i 2012, hvor
Gyttegård sluttede sidst i
kredsen og måtte ned i 1. division

Også i 2008 kvalificerede
holdet sig til DM slutspillet,
som skulle spilles i Odense
Eventyr. Desværre blev beg2014 - DM Guldhold U16A.
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Men klubben skal igen op,
hvor det er rigtig sjovt at
være med. Det er en erklæret
målsætning, og lige nu ser
det fornuftigt ud. Holdet, som
i dag består af Mads Dam,
Nikolai Høgh Christensen,
Sander Nielsen, Daniel Slott
Mogensen, Martin Beuchert
Sørensen, Casper Stoklund,
Lars ”Tuborg” Christensen
og Anders Gamsen som
bruttotrup vandt sin pulje
og skulle spille oprykningsspil den 6. september i Herning. Modstanderen i oprykningskampen var holdet fra
Kolding Golf Klub. Kampen
blev efter nogle spændende
matcher vundet af Gyttegård
så sikkert som 12-6 og vi er
nu tilbage i elitedivisionen.
Kæmpe talenter
Klubben har gennem årene
fostret et hav at talenter,
og gør det stadig. Pt. er det
de 13 årige tvillinger Nicolai og Rasmus Højgaard, der
er de mest i øjnefaldende. I

både 2011 og 2012 blev de
henholdsvis nr. 1 og nr. 2
ved DM for U12 spillere, og
i 2013 blev det til delt sølv
ved årgangsmesterskaberne
for spillere født i 2001. Og i
2014 blev de henholdsvis nr.
1 og nr. 3 ved DM for U15
spillere, og sammen med
Kasper Jensen vandt de DM
for hold U16A.
Cheftræner Fredrik Johnsson
er da heller ikke i tvivl om,
at han her har med et par
meget store talenter at gøre.
- De har allerede etableret sig
som faste spillere på vores 3.
divisionsmandskab, og det
kan bestemt ikke udelukkes,
at de inden længe banker
på til 1. holdet. De er stadig
meget unge, så selvfølgelig
er der stadig en masse at arbejde med. Men det er et par
spillere, som vi skal passe
på, og vi skal bestemt ikke

forcere noget i træningen.
Det vigtigste her og nu er, at
de finder glæde ved spillet og
sporten, siger han.
En fantastisk ambassadør
Taler man Gyttegård Golf
Klub og elite, så kan man
umuligt komme uden om
Stefan Mørkholt. Stefan, der
er født uden venstre underben og med en fod, der var
vokset ud ved knæet, startede med at spille golf som
10 årig, og han har om nogen fået sat klubben på både
Danmarksog
verdenskortet.
Han er i dag 35 år og har
i næsten det halve af sit
liv hørt til i den absolutte
verdenselite indenfor bevægelseshæmmede golfspillere. Siden 1998 har han
deltaget ved DM eller det,
der i dag hedder Forbundsmesterskaberne for bevæg-

Sølvholdet 2007

14

elseshæmmede, i alt 14
gange og har vundet hver
gang, han har stillet op. De
tre gange, der har været afholdt Nordiske Mesterskaber,
har vinderen hver gang heddet Stefan Mørkholdt, han
har vundet fem guld og fem
sølvmedaljer ved EM, individuelt guld ved det uofficielle
VM, der blev spillet i Sverige
i 2011 og VM sølv for hold
med det danske landshold
samme år.
Han har vundet tre French
Open titler, tre Italian Open
titler og én Japan Open titel. Desuden er han blevet
både nr. 3 og nr. 8 ved US
Open, ligesom han to gange
har været med på det internationale hold i kamp mod
USA i det, der hedder Robinson Cup, og som er de bevægelseshæmmedes pendant
til den prestigefyldte Ryder
Cup.

Klubber i klubben

- Det sociale aspekt og bredden er vigtig
Livet i en golfklub er, som alle
med blot en smule kendskab
til spillet ved, meget mere
end det at få bolden fra tee
stedet og i hul. Det sociale
aspekt er en vigtig del af det
hele. Det mærker man tydeligt til hverdag. Både på og
omkring banen og i særdeleshed omkring klubhusområdet.
Der er da også gennem tiden stiftet mange nye venskaber medlemmerne imellem i
klubben.
Det gælder blandt juniorerne,
de voksne og bestemt også
seniorerne. Ja det siges, at
der sågar er kommet nye par
ud af Gyttegård medlemsskaber
En hel særlig stemning oplever man ved de faste ugentlige
arrangementer, når bred-

Leo Andersen - Formand
Tirsdagsklubben.

den mødes. Altså når Ladies
Section går på banen tirsdag
eftermiddag, ved begynder
matcherne onsdag aften, når
Men´s Section mødes torsdag aften og ikke mindst når
Tirsdagsklubben mødes tirsdag formiddag.
Såvel Ladies Section som
Men´s Section har været officielle ”Klubber i klubben”
siden den spæde start, hvor
det dog kneb gevaldigt at få
afviklet de ugentlige matcher, fordi medlemstallet i klubben var så beskedent. Det er
der heldigvis lavet om på, og

Ladies Section mod Mens Section 2007.
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i dag tæller Ladies Section 38
piger og Men´s Section 55
herrer.
Tirsdagsklubben, der også
har officiel status, er et kapitel helt for sig.
Den blev stiftet i november
1998 og kan dermed fejre 15
års jubilæum i år. Den første
gang medlemmerne gik på
banen i samlet flok, var dog
først den 6. april 1999 kl.
9.00.
Men allerede nogle år forinden, efter banen i 1993 var
blevet udvidet til 18 huller,

rygtedes det, at der altid var
nogle at spille med tirsdag
formiddag, og det var der
en hel del, der benyttede sig
af. Både enlige og ægtepar.
Dengang spillede mændene
for sig og damerne for sig. De
sad såmænd også hver for
sig i klubhuset efter runden.
Herrerne startede altid på
hul 1 og damerne på hul 11,
og det var bestemt ikke populært. Altså hos damerne.
Men selv om de foreslog, at
man vel kunne skiftes fra uge
til uge, så var herrerne stejle, så det blev der ikke lavet
om på. Mændene betalte i
øvrigt 10 kr. hver gang til en
fælleskasse, så der også var
penge til lidt sjov. Pigerne
derimod startede med at
spille gratis, men blev efter

et stykke tid enige om, at det
måske var en god ide at have
en fælles kasse. Startgebyret
blev sat til 40 kr.
Sommetider blev der talt om,
at man da godt kunne spille
sammen damer og herrer en
gang imellem, men det var
først i 1998, under et fælles
besøg i Varde Golfklub, at
man talte om at starte en
fælles klub, hvor alle skulle
spille sammen. Men det var jo
lidt af en opgave at få formaliseret en klub. Hvem skulle
være formand, hvem havde
lyst og tid til at gøre noget,
og ville klubbens bestyrelse
overhovedet acceptere endnu en ”klub i klubben”.
Heldigvis ville Hans Henning
Hansen fra Randbøldal godt
påtage sig arbejdet, og ham

SUN-AIR Cup 2005.
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kunne alle gå ind for. Han var
godt klædt på til opgaven, og
så havde han en uvurderlig
sparringspartner i sin hustru
Inge Kallehave.
Som nævnt var klubben en
realitet i november 1998, og
den første bestyrelse bestod
af Hans Henning Hansen som
formand, Ida Kjeldsen som
kasserer og desuden Aage
Andersen,
Anna
Hansen
og Svend Dallman. Navnet
gav sig selv, klubben skulle
selvfølgelig hedde Tirsdagsklubben.
Kontingentet blev sat til 300
kr. om året, og det var en
betingelse, at man var fuldgyldigt medlem af Gyttegård
Golf Klub, for at blive en del
af fællesskabet. Ikke medlemmer af tirsdagsklubben
kunne spille med for 30 kr.

pr. gang. Kontingentet skulle
bruges til præmier, spil på
andre baner samt tilskud til
julefrokosten. Det blev også
besluttet,
at
præmierne
skulle være bolde, og de blev
indkøbt for startkapitalen,
der bestod af herrernes kassebeholdning, der var 479 kr.
og damernes, der var 897 kr.
Bestyrelsen i Gyttegård Golf
Klub havde givet sin accept
til tiltaget og desuden givet
lov til start på hul 11 og 18.
Alle, der havde været med
til at sætte Tirsdagsklubben i
søen, glædede sig til, at den
nye klub i klubben første gang
skulle i aktion den 6. april
1999. Men det var også med
en vis spæn-ding, man så frem
mod dagen. For ville der overhovedet dukke nogen op? Var
det her i det hele taget en god
ide? Men alt frygt blev gjort
til skamme. Hele 45 spillere
skrev sig ind den første dag,
og ved sæsonafslutningen var
der 64 medlemmer.
Siden er det gået støt fremad,
og i dag er der 123 medlemmer, og typisk møder der 8090 spillere op, når det går løs
tirsdag formiddag. Kontingentet er siden starten steget
til 375 kr., og der spilles i en
A og en B række, der spiller
18 huller, og en C række, der
nøjes med 9 huller. Desuden
betyder den store medlemsskare, at der nu spilles med
gunstart fra alle huller.
To gange årligt bliver der
spillet på fremmede baner i

Danmark og i flere sæsoner
har der også været arrangeret
golfrejser til udlandet.
- Hidtil er rejserne foregået i
foråret, men det ændrer vi på
fra 2015, hvor vi tager afsted
den sidste uge i august. Simpelthen fordi konfirmationer
osv. ofte har forhindret nogle,
som gerne ville have været
med, i at komme det. I år har
vi været i Lühneburger Heide,
hvor vi boede på det fantastiske wellness hotel, Castanea
Golfresort, ca. 5 kilometer fra
den hyggelige og historiske
by Lüneburger. Vi er jo alle
sammen seniorer, og så vil vi
også have det lidt godt, når vi
er afsted. Vores rejser er altid af fem dages varighed og
vi kører afsted i egne biler.
Efter ankomst er der arrangeret fællesmiddag til os, og
de næste tre dage spil-ler vi
golf. På femtedagen går det så
hjemad igen, når vi har spist
morgenmad. Der er som regel
30-36 spillere med, når vi rejser, og det er også hvad der er
plads til. Var der flere, ville det
knibe at finde hotelværelser
og også at få starttider på banerne, fortæller Leo Andersen,
der nu i efterhånden 10 år har
været formand for Tirsdagsklubben.

det selvfølgelig muligt. Der
er dog krav til golfhandicappet, som for pigernes vedkommen max må være 42 og
for mændenes max 36.
- Og det kan varmt anbefales, at melde sig ind. For at
være en del af Tirsdagsklubben er ikke bare golf. Det er
i ligeså høj grad socialt samvær og netværk.
Nogle gange er der arrangeret fælles morgenmad i
klubhuset og andre gange
fælles frokost. Og så er der
altid en hel del, der bliver
hængende, efter vi har haft
præmieoverrækkelse.
Enten
få lidtatatenspise
Vidstefor
duat
i øvrigt,
eller
få en
kølig forfriskning,
svensk
undersøgelse,
laog
alles vedkommende
vetfor
på Karolinska
Instituttet,
at kombinafor
at fåviser,
en hyggelig
sludder
tionen
golf,
og
hvad
det Leo
med ligesindede, siger
indebærer
af
motion
og
Andersen.
frisk luft, samt det sociale aspekt i klublivet,
forlænger livet med op
mod fem år set i forhold til
”almindelige” mennesker!

Næste års tur, som jo altså
bliver en august rejse, er allerede planlagt. Den går igen til
Lühneburger Heide, hvor deltagerne skal bo på Golf &
Wellnesshotel Zur Amtsheide
i Bad Bevensen.
Har man lyst til at blive en
del af Tirsdagsklubben, er
Jakob Graver scorer 62
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Medlemsudviklingen
Det holdt som tidligere nævnt
hårdt at hverve medlemmer til klubben de første år.
Det bekræftes også af nogle medlemsopgørelser, DGU
hvert år laver med udgangen
af september.
Tallene viser, at vi skal helt
frem til 1988 før medlemstallet for første gang passerer 200 aktive medlemmer. Helt præcis var der 201
medlemmer sammensat af
115 mænd, 55 kvinder og 31
juniorer. Og i den mellemliggende periode fra banens
åbning i 1978, var det lidt op
og ned.
De største fremgange finder vi i 1979, hvor der kom
46 nye medlemmer til, og
i 1988, hvor medlemskartoteket voksede med 60 nye

navne. Til gengæld fik klubben i 1982 lidt af en ”mavepumper” i forbindelse med,
at Ribe Golfklub åbnede. Det
kostede 65 medlemmer.
I starten af 1990´erne
kom der så for alvor gang i
medlemstilgangen. På få år
steg antallet til 544 og i år
2000 var det steget til 738.

I skrivende stund viser tal
fra sekretariatet, at der pt.
er 1006 medlemmer sammensat af 777 aktive (heraf
ca. 110 ungdomsspillere),
69 flex- medlemmer og 160
passive.
Kigger vi på gennemsnitalderen hos de voksne spillere,
viser tallene, at den er 56 år.

Chef greenkeeper Kurt Horsted på ny green hul 10.

James Hillerstrøm og juniorerne 2009.
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Mange fantastiske
minder
Der er løbet mange bolde
gennem bold renden, siden Gyttegård Golf Klub
blev stiftet for 40 år siden,
og både på banen og i klubhusene har der udspillet sig
pudsige scener.
Karls Allé
Nogle af de ”ældste” medlemmer husker givet vis Alfred Pedersen og Karl Helgaard, som begge i en høj
alder var aktive i klubben.
Alfred, der var landmand og
ungkarl, var en dag ude at
køre sig en tur, og da han fik
øje på en gruppe mennesker,
der gik og lavede noget mystisk på en græsplæne ved

Gyttegård Plantage, stoppede han op og kiggede på.
Til slut blev han så nysgerrig,
at han traskede hen til de der
mærkelige størrelser for at
spørge ind til, hvad det lige
var, der foregik. Det var den
måde, han blev introduceret
til golfspillet, som han sidenhen havde stor glæde af
og i øvrigt blev ganske habil
til. Til trods for, at han først
startede som golfspiller, da
han var godt oppe i 70´erne,
så endte han alligevel omkring HCP 26.
Det var Alfred, der bragte
sin gode ven Karl Helgaard
til klubben, og hvilket par

de var. Ude på banen kunne
de skændes så det bragede,
men til gengæld hyggede
de sig gevaldigt når de var
i klubhuset. Og så var de
rørende enige om, at golfsproget var helt hen i vejret.
For hvorfor skulle man bruge
udtryk som ”sudden death”,
”play off” osv. Vi er jo midt
på den jyske hede, så tal dog
dansk, var deres overbevisning. Og de mente det!
Karls til tider glødende temperament gav på et tidspunkt anledning til, at han
fik lavet en tilpasning af banen og såmænd også opkaldt
et lille stykke af den efter sig.

4 formænd. Fra venstre: Hans Ulrik Barfoed, Flemming Pedersen, Søren Frøkjær og Per Randers
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Det var i forbindelse med,
at baneudvalget besluttede
at gøre spillet sværere fra
herrernes teested på hul 9
ved at lade græsset gro sig
højt og kraftigt helt op foran
damernes teested. Det faldt
Karl så meget for brystet, at han blev rasende og
brokkede sig højlydt. Om det
var for at drille den gode Karl
lidt, skal være usagt. Men i
hvert fald valgte baneudvalget at få slået et spor i det
høje græs fra herre til dame
teestedet, og sporet blev
døbt Karls Allé!
Nu skal I se efter!
Ved en sponsormatch i klubben den 24. september 2006,

Microgolfere.

Pink Cup 2013 - Tre dejlige...

var en af herrejunior spillerne,
Sebastian Stampe, blevet
sendt på banen i bold med et
par af de trofaste sponsorer.
Sebastian kunne slå meget
langt og også sommetider
meget skævt, og på de første
huller havde han sandt at sige
ikke spillet prangende, og de
noget ældre medspillere var
ikke sene til at komme med

lidt spydige bemærkninger.
”Vi bruger nok hele banens
bredde”, og ”Du får da noget
ud af kontingentet”, skulle
det efter sigende have lydt.
Men altså sagt på den gode
og venskabelige måde.
Det kunne nu heller ikke kyse
den unge mand, og da spillerne nåede frem til 3. tee-

Trickshots Carsten Maas - Show Gyttegård 2014
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sted
proklamerede
han
kækt. ”Nu ser I altså efter,
for nu laver jeg en etter”. Og
ikke mindst til sin egen, store
forbavselse, så gjorde han det
sgu.
Så er den sæson ødelagt
En af de mest bemærkelsesværdige runder på banen
blev leveret af Jakob Graver
Nissen onsdag den 10. maj
2001. Jakob var dengang 13
år og havde lige fået tilladelse
til at spille på banen. Denne
dag skulle han for første
gang prøve kræfter med de
18 huller, og hvilken runde
det skulle vise sig at blive.
Han gik ud i HCP. 64, hvilket
gav 70 ekstra slag på runden
og i alt 140 slag for at spille
op til sit begynder HCP. Men
så mange slag blev der slet
ikke brug for. Da scorekortet
efterfølgende blev gjort op,
viste det, at han blot havde
brugt 99 slag, bl.a. efter at
have lavet par på såvel hul
7 som hul 17. Det betød en

DM guld og bronze 2014 - Rasmus og Nicolai

stableford score på ikke mindre end 77 point og en HCP
regulering fra 64 til 29,5!!!
Jakob sluttede i øvrigt 2001

sæsonen i HCP 15,6 og allerede året efter spillede han
sig ned i 6,5.
Det er for resten også Jakob,
der har banerekorden på
Gyttegård banen. Den lyder
på 62 slag og blev sat på HN
Group Company Day onsdag
den 29. juni 2011.
Det er nødvendigt
med en bænk
Op gennem 1980´erne var
daværende LEGO ejer Godtfred Kirk Christiansen en
ganske flittig gæst på banen.
Når det var sammen med
sin hustru, Edith, var proceduren som regel altid den
samme. Først 9 huller, de-

2 generationer spiller golf
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refter frokost og en dram og
så 9 huller mere. Men Godtfred spillede også ganske
ofte med Alfred Pedersen. Og
det er der en lille sjov historie om.
En dag hvor Godtfred indfandt sig i klubhuset for at få
sig en øl efter en runde ude
på banen, henvendte han sig
til en lille gruppe medlemmer,
som sad ved et bord og hyggede sig. Han ville lige vide,
om der var et eller andet,

klubben kunne bruge nogle
penge til! Det mente gruppen
nu nok, var en mulighed, og
de lovede, at de nok skulle
bringe forespørgslen videre
til Flemming Pedersen, der
på det tidspunkt var formand, og som i øvrigt allerede var i dialog med Godtfred
om forskellige muligheder for
samarbejde.
Godtfreds store hjerte og gavmildhed endte bl.a. op med,

Næstformand Hans Stoklund og Bestyrelsesmedlem Vita Udbye 2008.
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at klubben i 1989 kunne indvie en sprit ny par-3 bane,
og senere samme år tage
Plantørgården i brug som
klubhus.
Det var Godtfred selv, der
stod for den officielle indvielse af par-3 banen, og i
forbindelse med sin tale, fik
han hjertet helt op i halsen
på flere af de øvrige deltagere ved festligheden. I hvert
fald til at begynde med. For
han indledte med at gøre op-

mærksom på, at han havde
set sig nødsaget til at ændre
på det beløb, han havde stillet klubben i udsigt. - Jeg har
tilladt mig at føje 10.000 kr.
til beløbet, så vi også kan få
en bænk stillet op på par-3
banen. For hvor skal Alfred
og jeg ellers sidde og hygge
os, når vi er her oppe, sagde
han så efterfølgende.
Og bænken, den står der såmænd endnu.
Ægte ”longhittere”
Det er ofte sket, at elitespillere slår tæt på, og i enkelte
tilfælde også på green, fra 16.

teested. Men, at nogen ligefrem skulle slå bolden over
green, det lyder usandsynligt. Men det er faktisk sket –
vistnok i en 1. divisionskamp
mod Århus. ”Longhitteren”
var Claus Mølholm, der på
det tidspunkt var medlem af
Gyttegård Golf Klub, og som
hørte til den absolutte amatør elite i Danmark.
Normalt var det slet ikke nødvendigt for Claus at tage driveren i brug på hullet, men
det valgte han af en eller
anden grund at gøre denne
dag. Og han ramte bolden
lige i r…n. Den fløj og fløj,

Hans Aagaard og Erling Oman
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landede langt inde på green
og bouncede og løb derefter ind i området bag ved
green. Længden af slaget
blev efterfølgende målt op til
319 meter! Claus valgte at
spille bolden, som den lå, og
spillede ind så der var en lille
meter tilbage, og kunne efter tredjeslaget gå derfra
med en birdie!
Samme Claus skulle efter
sigende også engang have
taget driveren op af sin bag
på 1. teested, stillet op og
sigtet hen over træerne til
højre for at gå direkte mod

green. Desværre gik det ikke
helt efter planen. Han var
langt fra sikker på, at han
ville kunne finde bolden og
valgte at slå en provisorisk,
som landede på green.
Den oprindelige bold blev
aldrig fundet, men da han
blot behøvede et enkelt put
for at få den provisoriske
i hul, kunne hans markør
skrive en par på scorekortet.

Taler vi longhittere, så skal
Jakob Graver Nissen også
med. Han kan slå afsindig langt. Det blev der lagt
mærke til engang, vist nok i
Ålborg, hvor en af modstanderne havde kigget lidt på
Jakobs spil og pludselig, lettere irriteret og spontant udbrød: Hvordan f….. kan det
lade sig gøre, at en mand på
kun 50 kilo kan slå bolden en
halv kilometer?

En på tuden
Taler man Gyttegård Golf
Klub med nogle af ”de gamle” medlemmer, finder man
ud af, at klubben de første
mange år dannede rammerne om ikke så få fester,
og at det, af flere årsager,
ind imellem kneb lidt at holde
balancen, når der blev festet.
F.eks. i 1988 i forbindelse
med 10 års jubilæet for
banens åbning. Jubilæumsfesten blev holdt i et telt, der
var opstillet til formålet. Der
var oven i købet lagt gulv i
teltet. Dog var der lige det
problem, at gulvet var så
pilskævt, at det, sikkert i
kombination med diverse
forfriskninger, var nærmest
umuligt at holde balancen
på dansegulvet. Det betød,
at ikke så få festdeltagere
tumlede rundt og også ind
imellem stødte ind i medlemmerne af det orkester, der
var hyret til lejligheden. Det
medførte, at orkestret på et
tidspunkt truede med at udvandre.
19 som det første
officielle HCP
Det var midten af 1980´erne,
at Tage ”Bager” Christensen
begyndte at spille golf. Endda om vinteren, hvor der
ikke var de store muligheder for at få træning med klub
pro´en. Men det afholdt ham
nu ikke fra at selvtræne og
også finde ind i en gruppe
vintergolfere, som ofte havde
lidt på højkant, når de dystede på banen.

Tage Christensen - EM
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Ove Brøgger var en af disse
spillere, og han fortæller, at
gruppen, med accept fra Tage
Bager, enedes om, at Tage
selvfølgelig skulle reguleres
i HCP, efterhånden som han
blev bedre og bedre, selv
om han ikke havde et officielt HCP. Ellers ville han jo
løbe med sejren hver eneste
gang. Og så måtte de se
hvad, der skete, når næste
sæson gik i gang, og det var
muligt at få et HCP.
Det skulle vise sig at være en
rigtig god ide, for han kunne
noget, den gode Tage. Da en
ny sæson startede, og han
skulle have sit HCP, blev han
spurgt om, hvad han havde
spillet til hen over vinteren,
og svaret var HCP 19. Det
blev han så reguleret ned i,
og han kunne fint spille op til
det.

Talentet var åbenlyst, og
han endte da også med at
repræsentere Danmark på
seniorlandsholdet ved NM
og EM i 1997, hvor han også
sluttede som nr. 1 på den
danske seniorrangliste.

ville vide meget mere om,
hvordan han havde spillet
osv. Men Kim sagde, at han
overhovedet ikke havde tid
til at tale mere lige nu. Jeg
skal videre, skulle han have
sagt.

Jubel i klubhuset
Er der en i klubben, der altid
har været kendt for at være
hurtig i replikken og gribe
enhver anledning til at lave
sjov og ballade, så er det
Kim Tapdrup.

Det var faktisk helt korrekt,
at Tage var på en delt førsteplads, men det var alle
øvrige spillere også.
Første runde var nemlig blevet udsat på grund af kraftig
regn!

I 1997 gik Kim caddy for Tage
Bager, da han repræsenterede Danmark ved EM for seniorer i Schweiz. På førstedagen ringede Kim hjem til
klubhuset for begejstret at
fortælle, at Tage lå på en
delt førsteplads. Det skabte kæmpe jubel, og folk

Man skulle tro det var løgn
En af de mest spektakulære
scener på banen i klubbens
historie udspillede sig den
30. juni 1995. Denne dag
var Juelsminde Golfklub på
besøg for at spille Jyske Hold
kamp. På Gyttegård holdet
var bl.a. Ove Brøgger, som

Klubmestre 2007.
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spillede single mod Jørgen S.
Andersen.
Allerede på de første seks
huller havde Ove bragt sig
solidt foran, og hans tee slag
fra 7. hul var også rigtig fint.
Til gengæld kunne de ikke
finde Jørgens bold, selv om
de ledte og ledte.
Måske fordi han allerede var
håbløst bagud, valgte Jørgen
at give hullet til Ove. Han
orkede ikke at gå tilbage for
at slå en ny.
Efter kampen, som Ove
vandt, satte de to herrer sig

ind i klubhuset for at få lidt at
spise. Her blev de kontaktet
af Anne Jessen og Flemming
Pedersen, der havde spillet
foursome, og som havde
gået i bolden lige bag Ove og
Jørgen. De fremviste en fin
ny logo bold, og ville gerne
høre, om det ikke var Jørgens
eller Oves. Jørgens kunne
bekræfte, at det med garanti
var hans, for han havde netop fået lavet et parti af netop disse bolde. Så ville de
gerne vide, hvorfor han ikke
havde taget den med ude fra
hul 7, og han forklarede, at
de havde ledt alle tænkelige

Opvarmning før juniortræning.
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og utænkelige steder, men til
sidst havde opgivet at finde
den.
Anne og Flemming kunne så
fortælle ham, at der i hvert
fald var et enkelt sted, han
ikke havde kigget, nemlig i
hullet, hvor de havde fundet
den. Han havde simpelthen
lavet hole in one uden at opdage det, og oven i købet
givet hullet til Ove.

Tiden fra 1999 til i dag
i overskrifter
- og i enkelte tilfælde lidt mere
1999: var året, hvor klubben
kunne fejre 25 års jubilæum,
og det blev naturligvis markeret.
I hele ugen, fra tirsdag den
18. maj til og med søndag den
23. maj, blev der hver dag
budt på en jubilæumsmatch.
Matchpakken var passet således til, at den passede ind
i de daglige rutiner, så der
var en match for damerne
tirsdag, for begyndere ons-

dag og for herrerne torsdag.
Juniorerne var i ilden fredag,
der var jubilæums foursome
lørdag, og endelig bød søndagen på både jubilæumsslagspil og senere en jubilæums invitationsmatch.
Søndagen bød ydermere på
jubilæumsreception i klubhuset om formiddagen og
desuden en kæmpe jubilæumsfest i Hejnsvig Hallen om
aftenen.

En af de mange gaver til jubilæet var fra både nuværende
og tidligere elitespillere. Det
var et træ, der blev plantet på
hul 17.
Det var såmænd også lykkedes klubben at få DM for
to generationer til Gyttegård
Golf Klub på grund af jubilæet.
Mesterskaberne blev spillet
den 8. august som foursome
slagspil over 27 huller, og Arne
og Claus Mølholm præsterede

Det Danske Landshold før gallamiddag til EM. Åse Jensen mangler. Tage Christensen forrest til højre.
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at spille sig til et sæt flotte
bronzemedaljer.
Tirsdagsklubben, som havde
stiftende generalforsamling i
november 1998, indtager for
første gang banen. Helt nøjagtigt sker det tirsdag den 6.
april med start på hul 1 og 11.
Ved Boisen Print Cup turneringen satte Anders Schmidt
Hansen fra Juelsminde Golfklub banerekord ved at gå en
runde i 63 slag.
Den 3. december lagde orkanen vejen forbi klubben, og
det gik utrolig hårdt ud over
plantagen. Ikke mindst på hul
2, 3,4 og 5.
2000: Johnny Streit ansættes som træner, og Leif W.
Jørgensen erstatter Claus
Mølholm som klubbens forretningsfører. Claus har fået job
hos DGU.

Ved årets generalforsamling
præsenterer bestyrelsen et
regnskab, der viser et underskud på 210.385 kr.
2001: 13 årige Jakob Graver Nissen laver 77 stableford
point, da han for første gang
spiller på den ”store bane”.
Hans HVP reguleres fra 64 til
29,5.
Bent Christensen bliver valgt
som klubbens nye formand.
2002: Pigerne rykker op i 3.
division og Stefan Mørkholt
vinder for første gang EM for
bevægelseshæmmede.
Sommeren byder på enorme
problemer med gåsebillelarver, og så var det også året,
hvor den dobbelte boldrende
bliver sat op.
2003: Britta og Ole Mikkelsen tager over som forpagtere
i restauranten, og Leif W.
Jørgensen stopper som for-

retningsfører. Hans funktion
overtages af Jørgen Skovbjerg.
Stefan Mørkholt prøver for
første gang kræfter med
US Open for bevægelseshæmmede og opnår en fornem 8. plads.
Erik Rasmussen vælges som
ny formand.
2004: Den næsten altid våde
green på hul 10 forsøges
forbedret ved at dræne overfladen. Tiltaget hjælper, men
helt godt er det fortsat ikke.
Der opsættes en klokke på hul
1.
2005: Jakob Graver Nissen
sætter uofficiel banerekord,
da han går en træningsrunde
i 62 slag.
TV Syds seere vælger Stefan
Mørkholt som ”Årets Sportsmand” i Syddanmark.
Jesper Torpe tiltræder som ny
forretningsfører.
Og så præsenteres planerne
for ombygningen af klubhuset. Det er bestemt ikke alle,
der er lige begejstrede. Jo,
der er bred enighed om, at
huset trænger til en renovering, men ikke om omfanget
af den. Projektet anslås til at
ville koste 10 mio. kroner, og
det er der et antal medlemmer, som absolut ikke kan se
fornuften i. Men den siddende
bestyrelse, med formand Erik
Rasmussen i spidsen, insisterer på, at planerne skal gen-

Stefan Mørkholt - Europamester 2014
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nemføres, velvidende at den
risikerer at blive væltet på
generalforsamlingen. Det sker
dog langtfra.

1. juni. Edith Kirk Christiansen
klipper snoren. Der bliver
spillet indvielsesmatch den 9.
juni.

2006: Ombygningen af klubhuset påbegyndes, og i oktober afholdes der rejsegilde.

Gyttegård Company Club etableres. Målet er, at der skal
findes mindst 25 medlemmer
det første år, og det lykkes
fint.
Formålet med tiltaget er at
generere økonomi til fordel for
såvel bredde som juniorer og
elite.

Klubbens bedste damehold
rykker op i 1. division og herrerne rykker op i elitedivisionen.
Thomas Jørgensen bliver ny
forpagter af restauranten, og
Ulla bliver ansat som sekretær
i sekretariatet.
2007: Klubbens ny renoverede klubhus bliver indviet den

Klubben indgår en aftale med
Cimber Air, der bliver hovedsponsor. Jesper Torpe stopper
som forretningsfører og erstattes af Kurt Schmidt.

Hygge på terrassen.
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Jørgen H. Nielsen vælges som
ny formand.
2008: Gyttegård Company
Club og SuperBrugsen Billund
samarbejder om gratis frugt
til alle. Det bliver en kæmpe
succes.
Caféen får en elitesmiley.
2009: Klubben indfører tidsbestilling. I første omgang
med boldrende i hver anden
bold.
Tina og Ole Højgaard overtager shoppen og Morten Fagerberg og Thomas Vesterled
bliver nye forpagtere af restauranten.

Cimber Air stopper som hovedsponsor.
Hans Bennetzen bliver ny
formand. Gert Skjønnemann
bliver årets GGK´er.
2010: Klubben får en venskabsklub i Sverige, nemlig Trelleborg Golf Klub. Gyttegård
medlemmer spiller gratis hos
de svenske venner.
Morten og Thomas stopper i
restauranten efter kun 1 år.
På generalforsamlingen tildeles Vita Udbye og Peter Jessen
GGK´s ærespris.
2011: Jens Elvang-Gøransson
afløser Kurt Schmidt som forretningsfører.
Stefan Mørkholt vinder det
uofficielle
verdensmesterskab for bevægelseshæmmede.

fra 2005 bliver nu officiel. Det
sker, da han gentager bedriften på HN Group Company
Day den 29. juni.
James Hillerstrøm bliver årets
GGK´er og Lena Eklund tildeles klubbens ærespris.
2012: Klubben indgår aftale
om fortsat leje af jorden på
13. og 14. hul. Aftalen løber
frem til 2024.
Pia starter som forpagter af
restauranten.
Troels Dyhr udtages til at deltage i VM for døve i Japan.
Henning Guldbrand bliver
årets GGK´er og Leo Andersen tildeles GGK´s ærespris.

Jakob Graver Nissens uofficielle banerekord på 62 slag

2013: Baneudvalget arbejder med planer vedr. omlægning af 10. green og etablering
af en eventuel sø på hullet.
Efter planen skal arbejdet
påbegyndes efter klubmesterskaberne i 2014.

Stewe Smith - Pro til 2000

Johnny Streit - Pro til 2013
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Tina og Ole Højgaard stopper
i shoppen og Johnny Streit
stopper som træner.
Klubben gør et kæmpe scoop,
da det lykkes at tiltrække den
tidligere landstræner Fredrik
Johnsson som ny cheftræner.
På generalforsamlingen tildeles Oluf Nielsen titlen som
årets GGK´er.
2014: Stefan Mørkholt udtages til landsholdet, der skal
repræsentere Danmark ved
VM for bevægelseshæmmede
i Japan til september.
Ib Spøer, der tidligere gennem en lang årrække har drevet shoppen i Jelling Golfklub,
overtager shoppen i Gyttegård
efter Tina og Ole Højgaard.
Oprykning til Elitedivisionen.
DM i Hulspil afvikles i Gyttegård.

Fredrik Johnsson - Pro fra 2014

Tusind tak for hjælpen!
Det har været utroligt spændende at kigge tilbage på 40
år med Gyttegård Golf Klub.
Men der var aldrig kommet
et jubilæumsskrift ud af det,
hvis ikke vi havde fået en
masse hjælp til at finde oplysningerne.
I den forbindelse skal der lyde
en kæmpe tak til Keld Stampe for et imponerende arbejde
med dette Jubilæumsskrift.
Ligeledes også en stor tak

Ulla og Jens i sekretariatet.
Desuden til Inga Sørensen,
Ove Brøgger og Inge-Lise
Vejs, Anne og Peter Rahbek
Jessen, Flemming Pedersen,
Claus Mølholm, Jakob Graver
Nissen, Tage ”Bager” Christensen, Martin Kamp, Stefan
Mørkholt og Leo Andersen.

Formand Hans Bennetzen

Kasserer Andreas Jensen

Bestyrelsesmedlem Bo Lundgaard

Bestyrelsesmedlem Ole Højgaard

Bestyrelsesmedlem Gert Skønnemand

Bestyrelsesmedlem Per Ahm

En del af jubilæumsskriftet er
blevet til på baggrund af det, I
skrev i maj 1998 nummeret af
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Green i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum.
Ydermere tak til Jubilæumsudvalget, bestående af Hardy Sørensen, Peter R. Jessen,
Jens Elvang og Hans Bennetzen, for jeres arbejde med at
planlægge og gennemføre jubilæumsårets aktiviteter.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Gyttegård Golf Klub
Billundvej 43 • 7250 Hejnsvig
Gyttegaardgolfklub.dk
Tlf. 75336382
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