Nyt fra formanden, oktober 2015

Kære medlem.

Det blev sensommer og begyndende efterår, og hvor der siden sidst har været forrygende
golfoplevelser.
Sol og sommer over Himmerland, hvor ”vores” Mads’ præstationer gav genlyd i den danske
golfverden, og tør vi håbe på en Europa Tour fremtid allerede fra 2016 for Mads efter resultatet
i Kasakhstan? Det bliver spændende at følge.
I de netop overståede klubmesterskaber viste vore elitespillere også høj golfklasse. I afgørelsen
om mesterskabet måtte Simon Henneberg, Emil Søgaard og Jonas Sillesen, efter at have spillet
54 huller, ud i omspil. Først efter 4. omspilshul kunne Jonas løfte armene som klubmester, men
da havde han også i omspillet præsteret 3 op-og-i drømmeslag fra bunkers.
Resultaterne i lørdag morgens 1. runde var helt forrygende: Simon scorede en runde i 65 slag –
6 under par - og Marc Olsen en 66’er, 5 under par, og kampen mellem spillerne var intens
gennem alle 3 runder. Simons 65’er er ny banerekord – i hvert fald med det nuværende
baneforløb.

Økonomi
Vi havde desværre lidt større udgifter i august end budgetteret, hvilket skyldes mange små
poster på administrationssiden, og at vi har bundet os til flere markedsførings omkostninger.
Baneudgifterne holder sig pænt indenfor budgetrammen, hvilket er meget flot.
Som tidligere nævnt er det medlemsindtægterne, som er langt lavere end budgetteret. Vi har
mistet for mange medlemmer og ikke været i stand til at bringe tilstrækkelige nye fuldtids
medlemmer ind i vores klub.
Seneste eksempel på manglende rekrutterings succes var tiltaget ’Giv en gave for livet’ med
åbent hus den 30.8. - søndagen efter Made in Denmark. Ikke én mødte op!
Hvordan knækker vi koden til at få flere fuldtids medlemmer?
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I disse måneder kører vi en kampagne i Ikast Avis, på www.aoib.dk samt Radio Alfa/Radio M for
at tiltrække nye medlemmer, som ikke har spillet i flere år, eller som spiller i andre klubber. Det
sker med sloganet ”Caddie li’ golf”. Se nærmere her: http://www.ikastgolfklub.dk/?menu=qfy
Kender du mon nogen, for hvem det kunne være attraktivt?
Regnskabsåret sluttede jo her den 30. september 2015, og vi har i en tid kunnet konstatere, at
vi når ikke det budgetterede overskud. Vi søger naturligvis at opnå det størst mulige overskud.

Træner
Det har været en succes med Lars Holm Larsson som træner, og efter at Simon Henneberg også
er kommet med, er der skabt bedre muligheder for at tilbyde medlemmerne træning. Aftalen
med DGA, Dansk Golf Akademi, hvor begge er ansat, er derfor fornyet og udvidet for næste
sæson.
Lars og Simon vil være mere til stede og mere tilgængelige, så udover klubopgaverne som
skolegolf, begynder-, junior- og elitetræning, Klub 37+ m.mv. vil medlemstræningen blive
opprioriteret, således at det ikke længere skal være ”besværligt at få tider”. DGA vil samtidig
åbne en shop i de gamle shop-lokaler, så der skabes lidt mere liv i og ved klubhuset. Lokalet vil
blive indrettet af DGA selv. Også med plads til trænerne, når de ikke er på træningsbanen.
I kommende vinterperiode vil der blive fremsat medlemstilbud om træning i Indoor Golf på Eli
Christensens Vej i Ikast, ligesom der allerede hen over vinteren vil starte begynderforløb i
Indoor Golf, så første hold er klar til en hel sæson på græs. Mere herom senere. Indoor Golf
drives af DGA.

Banerne
Enkelte tee-steder på 18-huls banen har hen over sommeren mistet kvaliteten enten på grund
af slidtage eller vandproblemer.
De gule tee-steder på hullerne 5 og 10 repareres/rettes op, og på hul 9 rykkes gul tee-sted ca.
30 meter frem og løftes. Vi flytter jorden frem således, at ’pynten’ forsvinder (og dermed ej
længere er til gene for udslag fra gul tee på hul 11) og tee-stedet hæves, hvorefter det ikke
længere bliver et blindt udslag. Rødt tee-sted flyttes tilsvarende frem.
Disse ændringer sættes i gang efter efterårsferien med provisoriske tee-steder til følge.
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På 9-huls banen er der nu lagt måtter på samtlige gule tee-steder. På hul 2 er der fjernet træer
og buske i højre side før diget. Derved er der blevet åbent mod søen, og der er nu en mere lige
spilleretning mod green.
I forbindelse med opsætning af informationstavler ved de enkelte huller bliver hul 2 kortet af
og vil fremover være et par-4 hul på 360 meter fra gul tee. Årsagen er den, at DGU har ikke
godkendt hullet som et par-5 hul, da det ikke kan blive langt nok. Informationstavlerne er på
plads i løbet af måneden.
Med de seneste tiltag er kvaliteten på 9-huls banen højnet yderligere i løbet af sæsonen, og det
er glædeligt at konstatere, at hullerne 7 – 9 også er ganske spilbare efter en omgang kraftig
regn. Interessen for at spille 9-huls banen er pænt stigende.

Sporten - kort
Klubturneringer

September måneds klubturnering – Bravo Open Golf Tour – havde skuffende kun 55 deltagere,
og var i skærende kontrast til Carlsberg Masters 100 spillere.
Til sæsonens sidste turnering på 18-huls banen – den traditionelle Føtex Andeturnering – som
spilles søndag den 1. november 2015, håber og tror vi på opbakning af 80 – 100 spillere, og du
kan tilmelde dig lige her :
http://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/218577/info
Boss Synoptik Cup

Klubbens 5 repræsentanter spillede sig til en suveræn 2. plads ved Landsdelsfinalen i Ribe og
kvalificerede sig til Landsfinalen i Århus Golfklub, hvor spillerne i søndags klarede en flot 5.
plads. Se billeder m.m. her: http://www.ikastgolfklub.dk/?menu=bwy

25 års Jubilæet
Med annonce i Ikast Avis har vi netop indbudt til reception i klubhuset torsdag den 22. oktober
2015 – 25-års dagen for klubbens stiftelse. Tidsrummet er kl. 15 – 17, og du er også meget
velkommen for at fejre dagen.
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Generalforsamling m.m.
Til orientering allerede nu afholdes årets generalforsamling mandag den 23. november 2015,
og hvis du har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal du sende det i
brev eller på mail til bestyrelsen senest den 1. november 2015 – i henhold til vedtægterne.
Officiel indkaldelse sker senest den 9. november 2015.
Du finder vedtægterne på denne hjemmeside: http://www.ikastgolfklub.dk/?menu=coj

I øjeblikket kører sidste omgang af medlems og gæste undersøgelsen via ” Golfspilleren i
Centrum” og resultaterne herfra vil være vigtige, når udvalg, klubber og bestyrelse skal
evaluere sæsonen som baggrund for planlægning af næste års aktiviteter. Der vil blive afholdt
et tværgående evalueringsmøde i november 2015.
Der bliver også et møde med frivillige – både ’gamle og nye’ – i november 2015 for at sikre, at
vi kan fortsætte med denne aktivitet, som er så livsvigtig for klubbens fortsatte overlevelse. Du
vil i god tid få information herom.

Græsset er stadig grønt og frodigt, og banerne indbyder til fortsat at være aktiv og få dejlige
naturoplevelser - gerne krydret med god golf.
Du ønskes fortsat gode oplevelser og dejlig efterårsferie, hvis du er så heldig :)

8. oktober 2015
Jørn Klok, formand
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