
Mens Section Generalforsamling, Captain Carsten Dollerup’s beretning for 2022. 

Så kom igennem endnu en sæson. Året 2022 skal huskes for at vi igen fik en normal sæson - uden 

mærkbare Covid-restriktioner 

Jeg har oplevet en god stemning og haft nogle hyggelige aftener Jer  i vores lille Klub-i-Klubben og hvor 

vi sætter det kammeratlige samvær og fællesspisning efter matcherne i højsædet. 

 

I Mens Section er vi 74 medlemmer – 3 flere end i 2021. Vi har i 2022 lavet et overskud, som dog mere 

eller mindre er blevet brugt til vores afslutningmatch i oktober måned, hvos MS var vært. 

I 2022 nåede vi op på 36 matcher svarende til 1300 runder golf med et gennemsnit på lidt mere end 36 

deltagere pr gang. Hertil kan lægge Ruder Cup og Masters med i alt 54 runder. 

 

I 2022 har vi fastholdt niveauet på præmier, og endda suppleret af mange ekstra præmier fra vores 

gavmilde og trofaste sponsorer. Sponsorindtægtene er i år er det samme fine niveau som i 2021. 

Jeg vil benytte lejligheden til at rette en stor tak til sponsorerne, som igen i år har ydet et stort bidrag til 

foreningen. Udover den økonomiske støtte, er det dejligt at se sponsorernes store engagement på 

spilledagene også. Også tak til vores sponsor ansvarlig - Brian 

 

Udflugten i 2022 gik til Steigenberger, Tyskland. Vi havde igen valgt et weekendophold fra lørdag til 

søndag, og 19 MS’er havde valgt at bruge weekenden i hinandens selvskab. Vi gentager nok successen 

med en weekendtur igen i 2023 – men hvor skal vi hen ? 

 

I 2022 fik vi afholdt 4 venskabsmatcher (2 hjemme imod Give og Brande og 2 ude imod Jelling og Vejle) – 

vi vandt hjemme og tabte på udebane.  

Hjemme imod Give var vi 48 deltagere og 36 imod Brande. Ude imod Jelling 36 deltagere og i Vejle var vi 

kun 23 MS’er. Til begge hjemmematcher kom der 50 besøgende – svarende til kr. 10.00,00 til klubkassen 

i greenfeeindtægter. Vores match mod Ladies Section var vi 24 deltagere – vi vandt usvigeligt sikkert og 

traditionen er vist stadfæstet. 

 

For 5. år deltog vi i det uofficielle mesterskab for Østjyske Mens Sections klubber den 3. september  

mellem Vejle, Fredericia, Odder og Gyttegård – eller retfærdighedsvis i 2022 kaldet – SPAREKASSEN 

DANMARK Masters. Det foregik på i Fredericia og efter forlydenderne, så havde deltagerne en hyggelig 

dag/aften – dog må vi sige at med en sidste plads var det sportslige ikke så hyggeligt. Næste år er det i 

Vejle Masters skal afholdes. 

 

Ruder Cup blev i 2022 afviklet hjemme på Gytte. MS Gyttegård tog igen sejren !!!! Vi fik en 1. plads med 

19,00 point, Nr. 2 blev Jelling med 13,25 point, Nr. 3 blev Brande med 8,75 point, og sidst på en 4. plads 

Give med 7,00 point. Igen gav arrangementet små kr. 11.500,00 til Gyttegård i greenfee. 

 

Årsvinderne i 2022 blev:  

• OoM – A-rækken: Svend Kamp  

• OoM – B-rækken: Søren Vinther 

• Putts – A-rækken: Kim Fyhn 

• Putts – B-rækken: Villy Aagaard 

• Årets ElgTyr:  Alex Pedersen 



Som noget nyt prøver vi at arrangere simulartor træning i vinterhalvåret 2022/23. Det foregår hos Lars 

Vegas Golf i Egtved og vi har lagt matcher ind i Golfbox resten af året i de første måneder af 2023. Her 

kan man tilmelde sig og samtidg være med i en Order of Merit. Vi må se hvordan det forløber og om det 

skal være noget vi vil benytte næste vinter. 

Tak til alle medarbejdere og frivillige i Gyttegård for deres indsats for at vi i fællesskab kan opretholde en 

god attraktiv golfklub. Stor tak til vores Greenkeeper Team for deres indsats med banen hen over 

sommeren – den har stået flot mange aftener.  

 

Men specielt den sidste måned i sæsonen har været hårdt omkring manglende forpagterpar i Golfcafeen 

for os i bestyrelsen og vi håber da også man finder en løsning til sæsonstart i 2023. Tak til Ditte for din 

hjælp og forståelse omkring arrangering af mad og drikke til vores matcher og lån af Golfcafeen. 

 

Stor tak til MS medlemmerne for jeres støtte, opbakning og muntre kommentarer, på trods af de 
kommentarer I selv skal stå model til. 

Sidst, men ikke mindst stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer John, Brian og Kaj Verner for jeres 

arbejdsindsats og gode samarbejde.  

Vi glæder os til sæsonstart den 1. april 2023 kl. 09.45 

 

Gyttegård, 27. oktober 2022 

Carsten Dollerup - MS Captain 

 

Årets vindere: 
 
OoM A-rækken:     OoM B-rækken: 

1. Svend Kamp – 102 point        1.   Søren Vinther – 93 point 
2. Michael Albæk – 98 point        2.   Michael Jensen – 86 point 
3. Holger Sten Marcussen – 87 point       3.   Kaj Verner Hansen – 79 point 
4. Leon Kragh – 82 point         4.   Søren Rasmussen – 77 point 
5. John Pedersen – 81 point        5.   Villy Aagaard – 71 point 

     5.   Flemming Tiro Lund – 71 point 
 
Putts: 
A-rækken – Kim Fyhn – 122 point 
B-rækken – Villy Aagaard – 90 point 
 
Lodtrækningspræmier: 
Hul 9 (nærmest i 2 slaget):  Stefan Mørkholt 
Hul 3 – A-rækken:  Dennis Walther 
Hul 3 – B-rækken:  Brian Majlund 
Hul 11 – A-rækken:  Lars Dahl Jensen 
Hul 11 – B-rækken:  Villy Aagaard 
 
 


