Uddrag

Seniorklubbens historie
Aktuel logo

Til udarbejdelsen af disse få sider rettes en hjertelig tak til Axel Niebuhr,
Jens P. Dahl og Jonny B. Knudsen, som har været meget behjælpelige
med informationer.
Der var ikke egentlige referater fra de første år – men referater af
generalforsamlingerne undervejs har været baggrunden for mange af
oplevelserne – og HISTORIKKEN – de statistiske oplysninger.
Al golf spilles på Herrens mark. Marken tilhørte dengang tømrermester
Kristian Hansen.
Kristian Hansen stillede i 1990 et stykke jord – en græsmark til rådighed
for kommende golfspillere i Ikast.
Der var nogle få huller, men ingen fairways eller noget anlagt.
Det var noget af begyndelsen.
Axel Niebuhr fortæller :
” Da jeg blev 60 år ( nu for 28 år siden ) forærede min familie mig et
medlemskab til golf i Herning Golfklub.
Så var de fri for at have mig rendende som ”blandemaskine” på
fabrikken. I Herning var vi nogle stykker, der kom i snak – Finn Knudsen,
KO Svendsen, Bent Sikjær, Jan Varberg og jeg selv – og sammen fik vi
ideen om, at der skulle en golfbane op at stå i Ikast.” ( citat )
Grobunden var nu lagt, og så gik det slag i slag med ansøgninger til Ikast
Kommune samt diverse amtsmyndigheder, og der blev efterfølgende
indbudt til en stiftende generalforsamling i IGK.
600 personer gav på forhånd løfte om medlemskab via personlige,
mundtlige kontakter, og så påbegyndtes arbejdet med 9-hullers banen,

som heldigvis eksisterer den dag i dag – og stadig er en del af vores
golfklub.
Den lille - men aldeles dejlige 9-hullers bane blev indviet i 1992, og IGK
blev endelig oprettet.
Samme år, 1992, blev der taget initiativ til oprettelse af en herreklub, en
dameklub og en oldboys afdeling kaldet Oldboysklubben
under IGK.
Fra start var denne ældreafdeling en blanding af mænd og
kvinder – og heldigvis for det. Mange steder landet over er
seniorklubberne opdelt i m/k-afdelinger, men i Ikast var
det heldigvis samlet fra start - og til nu, og det er der vist
ikke blevet stillet negative spørgsmål til.
Fra starten tilmeldt 19 mænd og 13 quinder. Stiftede generalforsamling
15. juni 1992 kl. 12.30 i Klubhuset - med det formål at oprette en Old
Boys afdeling under IGK.
Navnet ændredes straks til Ikast Old Boys and Girls. Aldersgrænserne
blev fastsat til 50 år for damespillere og 55 år for mænd – og dette har
været uændret siden start.
Vedtægterne var klar fra start – og er stort set ikke ændret siden 1992.
Golfspilledag var mandag – om eftermiddagen på lille bane – og der var
selvfølgelig også planer om at starte op med vintergolf, når man nåede
dertil. Fra start var kontingentet 50 kr. for 1 år og 10 kr. i
matchfee.
På baggrund af sit store arbejde og mange initiativer blev
Axel Niebuhr selvfølgelig valgt som den allerførste
formand – og til bestyrelsen valgtes herudover Mads
Mouritzen som kasserer, Erik Toftlund og Ketty Bach.
I den indsatte historik i denne mappe kan du se en oversigt over
Seniorklubbens bestyrelsesmedlemmer fra starten og frem til nu – 2010.

Her følger så nogle facts fra Seniorklubben. En kronologisk gennemgang
er ikke nødvendig, da der er rigtig mange gentagelser.
De første år blev der ikke ført protokol – eller taget referater, og de
kommende oplysninger stammer hovedsageligt fra Klubbladene –
venligst ud lånt af Jens P. Dahl, som har arkiveret de allerførste årgange.
De fleste indlæg i disse klubblade er en opremsning af resultater i
matcherne – og dengang som nu er det ”Tordenskjolds soldater”, der uge
efter uge løber af med præmierne. Så oplysningerne i denne lille krønike
stammer derfor hovedsageligt fra generalforsamlingsreferaterne, som
heldigvis er ganske fyldestgørende.
Når man spiller golf, skal der være præmier på spil. Det var også en
selvfølge her fra starten, og ud over de fra klubben indkøbte præmier var
der i flere år rigtig mange sponsorerede præmier - og i en del år et
bestyrelsesmedlem, som havde til opgave at skaffe disse præmier.
Sponsoraterne blev først stillet i bero, da seniorklubben ikke mere skulle
indbetale til hovedklubben IGK.
Og denne indbetaling blev faktisk til et større beløb. En fra starten dårlig
økonomi i IGK betød, at man fra hovedklubben bad Dame-, Herre- og
Seniorklubben om en årlig økonomisk assistance.
Dette blev accepteret – og i de første år afleverede eksempelvis
seniorklubben tæt mod 100.000 som støttekroner.
Finansieringen af dette ret store beløb fremkom ved en
forhøjelse af matchfee og ganske pæne indtægter ved et
stort samarbejde med andre golfklubber, samt overskud
ved nogle års Sct. Hansaften arrangementer, som
seniorklubben dengang stod for. Samtidig blev
kontingentet allerede i 1994 forhøjet til kr. 75. Nedsat
igen til kr. 50 i 1996, og dette niveau har så været gældende helt frem til
2010.

Og da der i disse første år ikke blev gennemført udflugter – eller
månedsspisninger med store tilskud, var det muligt at oparbejde den
flotte økonomi, der muliggjorde de ovennævnte tilskud.
Ud over de nævnte ” tilskud ” til hovedafdelingen var der fra 1997 også
bud efter de tre klubber i klubben på anden måde, idet der i nogle år fra
97 og frem blev indkaldt til forskellige arbejdsopgaver, og det er vist ikke
en underdrivelse at bemærke, at her ydede seniorklubbens medlemmer
et rigtigt stort arbejde, der omregnet i mandtimer havde en meget stor
værdi for IGK.
Træskulpturen, der har stået ved indkørslen til klubhuset er også
sponsoreret af Seniorklubben.
Det fremgår af skemaet – kaldet historik, at der kun har været ganske få
bestyrelsesmedlemmer i seniorklubben gennem de nu 18 år, den har
eksisteret.
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Seniorklubben

Historik

Formand

Kasserer

Sekretær

1992

Axel Niebuhr

Mads Mouritzen

Erik Toftlund

1993

Axel Niebuhr

Mads Mouritzen

Erik Toftlund

1994

Axel Niebuhr

Mads Mouritzen

Erik Toftlund

1995

Axel Niebuhr

Mads Mouritzen

Erik Toftlund

1996

Axel Niebuhr

Ernst Nørgaard

Erik Toftlund

1997

Axel Niebuhr

Ernst Nørgaard

Jens P. Dahl

1998

Axel Niebuhr

Ernst Nørgaard

Jens P. Dahl

Forår 1999

Erling Holm

Ernst Nørgaard

Jens P. Dahl

Efterår 1999

Jens Sønderby

Ernst Nørgaard

Jens P. Dahl

2000

Jens Sønderby

Ernst Nørgaard

Jens P. Dahl

2001

Jens Sønderby

Ernst Nørgaard

Henry Carlsen

2002

Jens Sønderby

Henry Carlsen

Ejvin Hauberg

2003

Jens Sønderby

Henry Carlsen

Ejvin Hauberg

2004

Jens Sønderby

Kirsten Nielsen

Lise Lotte Lauridsen

2005

Henning Damsgaard

Tage Storgaard

Lise Lotte Lauridsen

2006

Henning Damsgaard

Tage Storgaard

formand

2007

Henning Damsgaard

Tage Storgaard

formand

2008

Henning Damsgaard

Tage Storgaard

formand

2009

Henning Damsgaard

Tage Storgaard

formand

2010

Henning Damsgaard

Tage Storgaard

formand
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Seniorklub

1992-2010
Medlemmer

Historik

Bestyrelse

Bestyrelse

1992

Kettty Bach

1993

Ketty Bach

1994

Ketty Bach

1995

Bente Th.Jensen

Palle Christensen

1996

Bente Th.Jensen

Palle Christensen

Matchudv.

Sponsorudv.

1997

Palle Christensen

Erik Toftlund

Niels Erik Vådde

1998

Palle Christensen

Erik Toftlund

Niels Erik Vådde

Forår 1999

Erik Toftlund

Niels Erik Vådde

Efterår 1999

Jonny B. Knudsen

Niels Erik Vådde

2000

Jonny B. Knudsen

Niels Erik Vådde

2001

Jonny B. Knudsen

Niels Erik Vådde

Suppleant

Jonny B. Knudsen

2002

Sven Nielsen og

Jonny B. Knudsen

2003

Sven Nielsen og

Peter Madsen

2004

Peter Madsen og

Jonny B. Knudsen

Tage Storgaard

2005

Peter Madsen og

Jonny B. Knudsen

AnneAlbrechtsen

2006

Lise Lotte Lauridsen

Peter Madsen og

Jonny B. Knudsen

Anne Albrechtsen

2007

Lise Lotte Lauridsen

Peter Madsen og

Jonny B. Knudsen

Anne Albrechtsen

2008

Lise Lotte Lauridsen

Peter Madsen og

Jonny B. Knudsen

Anne Albrechtsen

2009

Lise Lotte Lauridsen

Peter Madsen og

Jonny B. Knudsen

Anne Albrechtsen

2010

Lise Lotte Lauridsen

Peter Madsen og

Jonny B. Knudsen

Kaj Krogstrup

Alle, der er blevet indvalgt i bestyrelsen har siddet i
rigtig mange år og har ydet et stort arbejde. Og som
iscenesætter og initiativtager blev Axel Niebuhr efter
6 år som formand hædret og udnævnt til æresmedlem
ved generalforsamlingen i 1999. Du kan andetsteds i
mappen se det fine billede af Axel og Erik Toftlunds
begrundelse for denne flotte udnævnelse.
Og så skal det selvfølgelig tilføjes, at samme Axel er
det eneste medlem af IGK, som også er blevet

udnævnt som æresmedlem i 2002 for sit store arbejde som initiativtager
til starten af IGK.
Afløser som formand for Axel blev Erling Holm, men på grund af
fraflytning fra byen blev det kun til en meget kort periode, og herefter
blev Jens Sønderby Pedersen formand i de næste 6 år – frem til 2005.
Jens Sønderby var initiativtager
til de første seniorgolfture – ikke
i seniorklubbens regi, men med
stort set Ikast seniorer som deltagere
til Bornholm, Sverige og Falster.
Og da disse ture var populære, har et
mindre pænt udvalg fortsat
traditionen med foreløbig 3 ture i
august måned til Nordtyskland – og
med stor tilslutning
Her den ” gamle ” formand Jens
Sønderby, som blev afløst af Henning
Damsgaard i 2005.

Gennem de mange år har seniorklubben haft mange kontakter til andre
golfklubber – venskabsmatcher, herreturneringer og en del udflugter –
alle med det formål at lære nye baner at kende og også for på denne
måde at udbrede kendskabet til Ikast Golfklub, så der ud over disse
golftræf kunne trækkes spillere som greenfeegæster til Ikast.
Alle disse initiativer skal ikke opremses, men fakta er, at der de sidste
par år er dukket problemer op.
I seniorklubbens vedtægter står, at dette samarbejde skal fremmes, men
når der ikke blandt medlemmerne er tilslutning hertil, må man jo tage
det op til en revision, og det vil ske her snart på seniorklubbens
generalforsamling – november 2010

Gennem alle år har medlemstallet været støt stigende – fra 33 ved
klubbens start til nu – 2010 – omkring 190.

1992

Medlemstal

Kontingent

30

50

10

50

10
20

1993

Betalt til IGK

Matchfee

1994

støt

75

1995

stigende

75

15.000

20

1996

år

50

30.000

20

1997

for

50

1998

år

50

23.000

20

1999

50

22.000

20

1999

50

0

20

2000

50

Bidrag stopper her

20

Udflugter

20

Harrevig

2001

95

50

20

Gyttegaard

2002

102

50

20

Struer og Skanderborg

2003

123

50

20

Himmelbjerget

2004

126

50

20

Trehøje og Hammel

2005

133

50

20

Juelsminde og Nørhald

2006

140

50

20

Harrevig og Skive

2007

145

50

20

Norddjurs og Hjarbæk

2008

150

50

30

Århus Golf og Markusminde

2009

164

50

30

Morsø og Vejen

2010

190

50

30

Søhøjlandet og Storådalen

2011

Norddjurs og Hvalpsund

Vi er vist nok nu den største afdeling i IGK – og én af de største
seniorklubber i landet. Og det skulle ikke undre mig, om vi i
jubilæumsåret 2012 har rundet de 200 medlemmer.
Undertegnede har så været formand for Seniorklubben i næsten 5 år. Og
mit generelle indtryk er, at vi har en særdeles velfungerende klub med en
turneringsledelse, som er på skinner året rundt alle dage, vejret tillader
det. Der er utrolig stor opbakning til de ugentlige turneringer og til de to
årlige udflugter, som pt er bestyrelsens mål.

Efter ansættelse af Morten og Desi i
restauranten og etableringen af NOLI
oplever vi også en bred tilmelding til
vore månedsspisninger, hvor
seniorklubben yder en pænt tilskud til
den enkeltes spisning – og samtidig med
det håber vi også, at vi positivt er med til
at støtte Morten Kok og NOLI, så vi kan beholde denne dejlige base i
golfklubben.
Set over de mange år er der i grunden ikke sket så meget nyt i
seniorklubben.
Bestyrelserne har i gennemsnit holdt ud meget længe, og det har
selvfølgelig bevirket en stor kontinuitet.
Selvfølgelig er vi åbne over for nye tiltag – men er nok også noget
konservative, men det behøver ikke at være negativt.
Vi vil gerne spille golf året rundt –på stor/lille
bane, og da vi blev udelukket fra 16. december
2009 til midt i marts 2010, gik vi i gang med
ekstra initiativer, herunder et fint samarbejde
med ISI- Idrætsskolen i Ikast – og heldigvis var
der rigtig stor opbakning til både en
højskoleformiddag og en instruktionsdag på Eli
Christensensvej med unge instruktører fra ISI.

Så alt i alt ser jeg fortrøstningsfuldt på seniorklubbens fremtid. Vi er
mange – og mon ikke fremgangen fortsætter?
Problemer opstår, hvis vi alle en dag kunne finde på at tilmelde os til en
torsdagsmatch, for så kan vi ikke være med alle sammen. Indtil nu har
det ikke været et problem, og bliver det nok heller ikke, hvor vi har fået

torsdag tildelt som spilledag – og ” næsten ” banelukning for os fra ca.
09.00 – 13.00.
Dette er selvfølgelig et privilegium , som vi takker hovedklubben for.
Det er vigtigt, at seniorspillerne kan være med, når de ønsker dette, og
jeg tror også på, at de veltilrettelagte forhold i seniorklubben er med til
at styrke hele IGK.
Vi ved, at alt er tilrettelagt, når vi dukker op.
Mange af os er med i ”underklubber” i seniorklubben.
En del seniorer spiller vist kun golf den ene gang om ugen, mens andre
træffes meget tit på banen.
Og nu lidt til eftertanke og refleksion.
Desværre er det jo sådan, at en seniorklub må påregne at miste
medlemmer, og selv om en undersøgelse i Sverige for et par år siden
syntes at vise, at golfspillere levede 5 år længere end gennemsnittet, så
er det tradition hvert år ved generalforsamlingen at tænke tilbage på
vores ”mistede medlemmer”.

Denne beretning er afsluttet november 2010. Ud over placering
på hjemmesiden er der i Restaurant NOLI fremlagt en mappe med det
samme indhold og med en rækkefotos og kopier af udklip m.v fra
Seniorklubbens historie- og mappen vil blive opdateret undervejs.
Udarbejdet af

Henning Damsgaard

