
Udvalgets beretning for golfsæsonen 2022. 

 

Nu er vi igen nået til årets sidste Morgenfruedag, hvor der er blevet spillet 3-jerns match på 11 hullers vinterbane. 

I denne sæson har vi været sparet for alle de forhindringer, som coronaepidemien har givet de to foregående år. Ikke 

fordi, der ikke er noget der hedder Covic-19 længere, men fordi, vi nu alle har haft mulighed for at blive vaccineret og 

derved undgå at blive alvorligt syge. 

I år har der været i alt 42 spilledage på programmet, dog med et par aflysninger og nogle regnvejrsdage. Jeg har 

registreret fremmødet på 37 gange. Det viser at i alt 760 har spillet. Sidste år spillede 670 på 27 registrede dage. Hvis 

vi går videre og laver lidt statistik på 23 gange, bliver det 233 på 18 huller, 81 på 12 huller og 207 på 9 huller. Det giver 

i gennemsnit 10 på 18 huller (sidste år 9), 2,8 på 12 huller (sidste år 7), 9 på 9 huller (sidste år 11). På par 3-banen er 

der registreret 26, det passer jo ingen steder, så jeg har ikke kunnet bruge tallet til at se, hvor mange der har spillet. 

Derfor er det ikke nævnt. Tallene bekræfter jo meget godt den opfattelse jeg, og flere andre har haft igennem året, at 

vi ikke har været så mange som tidligere. Hvorfor det er sådan, har jeg ingen bud på. Det kan ikke kun være 

smitterisikoen der gør det, for den har ikke været større i år. Men vi skal jo heller ikke glemme at, vi alle bliver ældre.   

Vi har været på to ture ud af huset, til Løkken i maj og til Sindal i september. Vores traditionelle match med 

Veteranerne blev afviklet en dejlig sommerdag i juni måned. Vi spillede 18 huller Irish Rumble som holdspil, efterfulgt 

af spisning i gården. Igen en hyggelig dag. 

Udvalget havde et efterslæb fra 2020 med at arrangere træning med Carlo. Det havde vi i 2 omgange i foråret, den 19. 

april med langt spil og 24. april med langt indspil. Derudover arrangerede Carlo, på en dag med mange gæster, en 

anderledes spilledag, hvor vi konkurrerede i forskellige disipliner. En rigtig god dag. 

På sidste års stormøde blev der efterlyst anderledes spil på spisedagene. Det har vi forsøgt at leve op til i år med bl.a. 

Irich Rumble, spil i bunker og spil med skjulte huller. 

Vi må konstatere, at vores klub ikke bliver større. Det har selvfølgelig konsekvens i forhold til indtægterne, og kan 

derfor også få det for arrangementer fremover. I skrivende stund er vi 52 Morgenfruer. I foråret mistede vi Elin 

Jensen, som døde ret pludselig. Elin ydede igennem årene et stor arbejde i golfklubben. Vi har haft 3 udmeldelser: 

Hulda Clausen, Bente Holm Kristensen og Birte Sørensen. Desuden er der 3 som ønsker at være passive medlemmer, 

så der nu er 10, som spiller på par 3-banen. Dejligt at I spiller der i stedet for at melde jer ud. 

Sidste år modtog vi et brev fra Tirsdagspiger om, at de stillede vores fælles spilledage på pause. Den beslutning har de 

drøftet igen, og konklusionen er blevet, at de ikke genoptager spillet. 

 

 

Hjørring 2022.12.05 

Aktivitetsudvalget v. Birgit Tybjerg. 


