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Kære alle,
først og fremmest stort tillykke til jer alle med klubbens 25 års jubilæum.
Dejligt at se at så mange bakker op om jubilæumsfesten. Vi kunne selvfølgelig være flere – men
antallet er vel meget passende efter forholdene, inklusiv udvidelse mod terrassen.
Mange tak til festudvalget for det store arbejde, som I har udført for at vi skal få en super god og
hyggelig dag/aften i klubben.
Jeg skal hilse fra vor tidligere formand Peter Møller og ønske en god fest. Peter og Eva kunne
desværre ikke være med i aften.
Det kunne til gengæld klubbens første formand Bent Sikjær og hans kone Inga, og det glæder
mig rigtig meget at det var muligt for jer. Tak for det!
Jeg vil gerne bruge Golfens sande værdier som tema, og som inspiration har jeg kigget og sakset
lidt fra internettet.
Gennem de seneste ca. 25 år har Golfsporten i Danmark gennemgået en kraftig udvikling. Fra at
være en sport for de få er golf vokset til at være Danmarks næststørste sportsgren - kun overgået
af fodbold.
Væksten har mange årsager, men i Dansk Golf Union tror man på, at én af årsagerne er, at
golfen er funderet på en række værdier, der er meget relevante i en tid, der kan være præget af
mangel på traditioner, normer og samhørighed. Med sit unikke samspil mellem det fysiske, det
mentale og det sociale element har golfspillet noget helt særligt at byde på. Det har DGU så
formuleret i ti udsagn, som tilsammen udgør det som kaldes Golfens sande værdier.
Lad mig give nogle eksempler på disse værdier:
− Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer!
Her er der nok plads til forbedringer, for som det bliver udtrykt gennem følgende citat fra
en senior spiller:
o Jeg føler mig helt til grin, efter ved selvsyn (torsdag), at havde observeret
lejeforbedring i en sådan grad, at jeg græmmes.
− Golf belønner målrettet træning!
Men det kan selvfølgelig også blive for meget af det gode. En spiller kommer i hvert fald
med følgende udsagn:
o Selvfølgelig skal der træning og vilje og lidt talent til. Men hvorfor er det vigtigt at
alle skal kunne spille golf, slå langt og lige med det samme, hurtigt-hurtigt. Hybrid
jernsæt, oversize drivere, offset jern og køller, lange putters, chipper jern, sandjern
med 3-4 cm. bred sål, putters med kæmpe grib, skruer-vægte-insert osv.osv…..
you name it, jeg er ved at have fået nok.
− Golf er alsidigt, banen og naturen spiller udfordrende med!
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Ja, det skal jeg da lige love for!
o I har vel hørt historien om Dameklubbens jubilæumsturnering, som her "sidst dag”
(”sidst dag” er for øvrigt sønderjysk - og betyder en dag for en tid siden) kun
spillede 9 huller, fordi himlens sluser stod på vid gab! Altså - det regnede!
Det var for øvrigt efter aftale med Claus greenkeeper (- ikke at sluserne skulle være
åbne), men at de godt kunne spille 9 huller med tørre flagplaceringer. Havde det
været i Herning, var det blevet til 0 huller - fordi banen var blevet lukket ;)
Det er vigtigt, at vi ikke glemmer humoren - også når vi spiller golf - men jeg mener samtidigt, at
det er væsentligt, at vi på bedste måde lever op til Golfens sande værdier - både på banen og
udenfor. Det vil i mange tilfælde sige ‘gammeldags’ værdier, som mange nye golfspillere måske
ikke er så beviste om.
I Ikast Golf Klub handler det ikke bare om at ankomme ti minutter før start, skynde sig at bekræfte
tiden eller betale matchfee, haste ud på golfbanen og fræse igennem sin runde - og så lynhurtigt
af sted igen.
Selvfølgelig er der fuld forståelse for medlemmer, som skal skynde sig på arbejde eller hjem til
ægtefælle eller børn efter en runde eller match. Men vores klub handler i høj grad også om at
give sig tid til at hilse på hinanden, snakke sammen, hjælpe hinanden - kort sagt interessere sig
en smule for andet end lige sit eget golfspil, hvor interessant dette end måtte være.
Det sidste er denne værdi specielt et rigtig godt udtryk for:
− Golf fremmer medmenneskeligt samvær
Jeg er sikker på, at dette også var en del af det grundlag, som klubben blev startet på for 25 år
siden.
I kan jo f.eks. spørge en Jørgen Bundgaard, en Finn Knudsen, en Frank Niebuhr, en Carsten
Lund eller klubbens første formand Bent Sikjær.
Tak til alle jer, fordi I bakker op om klubben. Tak for det store frivillige arbejde, som udføres. Tak
til alle medarbejdere for en professionel indsats og samarbejde med os frivillige. Tak til sponsorer
og samarbejdspartnere.
Igen tak til Festudvalget med Jørgen Bundgaard i spidsen og naturligvis også greenkeeperstaben
ledet af Claus samt restaurant Skovlyst - med Jette og Judit som frontfigurer – for jeres indsats
med dagens arrangementer.
Ikast Golf Klub har overlevet kriser og står i dag sund og rask og godt på vej mod en vision, som
bl.a. bringer os ind blandt de 10 bedste baner i Jylland.
Ikast Golf Klub har bevist, at den er kommet for at blive!
Ikast Golf Klub - længe leve!
Tak.

