Årsberetning for ABCD Vest - 2016/17
Bestyrelsen har i år bestået af Steen Ogstrup, Aarhus Aadal Golf Club (som desværre er forhindret i at være her i
dag) - Bjarne Jensen, Holstebro Golfklub - Karsten Troelsen, Gyttegård Golf Klub - Kurt Jensen, Hals Golf Klub og
undertegnede Birte Hvid fra Rold Skov Golfklub - samt suppleant Jørgen Rasmussen fra Blommenslyst Golfklub
(som desværre også er fraværende i dag).
I kender alle det gamle ordsprog: Når katten er ude – så spiller musene på bordet.
Det ordsprog vil jeg benytte mig af i dag, mens formanden er fraværende.
Vores årsberetning og turneringsberetning fletter nemlig så meget ind i hinanden, at jeg vil slå de to punkter
sammen.
Det vil skåne jer for op til flere gentagelser gennem de to beretninger.
Planlægningen starter allerede mellem jul og nytår, hvor vi fordeler holdene i puljer og lægger spilleplanen for de
indledende runder.
Vi ser meget på køreafstandene og prøver, så vidt det er muligt at holde os indenfor en afstand på 65-70 km. Det
gør vi bl.a. fordi, de fleste spillere i ABCD er på arbejdsmarkedet og, hvor mødetiden er en vigtig faktor.
Vi rokerer også rundt puljerne imellem, så de deltagende hold hvert år møder mindst ét nyt hold.
At holde denne rotation kan i yderkanterne af Nord- og Sønderjylland godt volde lidt panderynker. Men det går
Vi tilstræber, så vidt det er os muligt også, at de hold, der det foregående år har spillet i en 3-holdspulje, i den
næste sæson spiller i en 4 holdspulje.
Men nogle gange mislykkes det – det sker, når et hold trækker sig, efter planen er lagt og offentliggjort.
B- og C-rækkerne er langt de største rækker – og det har bevirket, at deres første turneringskampe har ligget
allerede i slutningen af april for, at vi kan nå at afvikle de indledende inden sommerferien.
Det har også bevirket, at vi i slutspillet har måttet afvikle 1/16-finaler allerede ultimo juni. Lige så snart vi er
færdige med de indledende kampe.
Vi har også måttet tage hensyn til Made in Denmark, DGU’s turneringskalender og klubmesterskaber. Der er
efterhånden rigtig meget, der er klemt ind i august og september.
ABCD har i denne sæson haft tilmeldinger fra 99 klubber med i alt 275 hold fordelt med:
A: 59 hold
B: 88 hold
C: 85 hold
D: 43 hold
I de indledende runder er der spillet 778 kampe.
I slutspillet frem til Landsfinalen blev der spillet i alt 65 kampe.
DESVÆRRE har hele 14 hold trukket sig efter spilleplanen er færdiglagt og offentliggjort. Det er bestemt ikke
optimalt for de andre hold, der er i pulje med dem.
Så vi henstiller til, at man er omhyggelig ved tilmeldingen og dermed ikke udsætter andre hold for de små puljer og dermed færre kampe.
I 2016 var der 12 hold, der trak sig.
Så skal vi i bestyrelsen være de første til at beklage:
At der har været en trykfejl i vores turneringsbetingelser under ’Pointberegning i slutspillet’.
Her stod der:
’Vinder er det hold med flest vundne kampe’.
Der SKULLE have stået ’Vinder er det hold med flest vundne ups’. Det er en fejl, vi beklager.

Hvordan den er opstået, ved vi ikke. Vi afstemmer løbende vore turneringsbetingelser med Øst, da de skal være
ens – og de har ligesom S/V Vest ups stående.
Vi har været flere år tilbage i betingelserne, men kan ikke se, hvornår fejlen er opstået. Vi kan følge den helt
tilbage i 2014.
Så et stort undskyld til Svendborg for forvirringen.
Slutspillet har vi tidligere planlagt inden turneringsstart mht. valg af baner, men ved denne tidlige planlægning var
der imidlertid hold, som fik meget langt at køre – for at vi kunne være sikre på, at der blev spillet på neutral bane.
Vi har derfor i år ventet til juni med at vælge banerne til slutspillet.
Dette giver os muligheden for at vælge neutrale baner, som ikke giver for lange køreafstande. Vi tænker igen på
spillere, der er på arbejdsmarkedet.
Vi er godt klar over, at vi i år – grundet forskellige omstændigheder - har været lidt sent ude.
Derfor har vi også allerede planlagt, at i fremtiden skal planen for puljespillet ligge klar ultimo januar og
vedrørende slutspillet skal 1/16-finalerne for B- og C-rækkerne afvikles ultimo juni.
Fastlæggelse af det resterende slutspil skal være færdig inden 1. juli.
Her beder vi så også klubberne tænke på, at indledende kampe ikke bliver forsøgt flyttet til datoer, der ligger efter
den slutdato, vi har planlagt for det indledende spil.
REGIONSFINALERNE blev i år afviklet på Aarhus Aadals velholdte bane.
Der blev spillet i et fantastisk dejligt solskinsvejr – en af de eneste denne sommer!
Og både vindere og tabere var i godt humør.
Vinderne blev:
A-rækken:
Vejle med Trehøje som runner up
B-rækken:
Silkeborg med Aaskov som runner up
C-rækken:
Stensballegaard med Trehøje som runner up
D-rækken:
Aars med Midtfyn som runner up
STOR TAK til Aarhus Aadal for godt værtskab og en velplejet bane!

I år var det os her fra ABCD Vest, der stod for afvikling af LANDSFINALERNE – som var programsat til Haderslev
Golfklub.
Det skulle vise sig at blive lidt af en udfordring.
Vi har jo haft en sæson uden tørke, og hvor klubberne har kunnet levere fine grønne greens og irriterende saftige
fairways.
Vandet er faldet i rigelige mængder det meste af sæsonen. I uge 37 – hvor landsfinalerne skulle afvikles - blev det
bare for meget. Styrtregn i flere dage - og flere steder var der skybrud.
Det betød at flere baner blev lukket.
Også Haderslevs!
Klubben var klar til at tage imod alle holdene, men kunne ikke gøre noget i kampen mod regnmasserne.
Det gav os nogle udfordringer - og vi var tæt på en aflysning.
I kan sikkert tænke jer, hvor svært det er at finde en klub med 2 dages varsel, der kan tage mod en gunstart – og
beværte hele flokken bagefter med frokost.
Men ved en henvendelse til Blommenslyst Golfklub blev vi ikke skuffede.
Klubben meldte hurtigt tilbage, at banen var spilbar, og de fik hurtigt alt arrangeret, så de kunne tage imod os.
Så en kæmpe, kæmpe TAK til Blommenslyst Golfklub!
Og kæmpe TAK til greenkeeperne, sekretariatet, køkkenet og medlemmerne der!!!
I reddede vores landsfinale!!!

Landsfinalen blev dog en hård nød for ABCD Vest at knække.
Os fra Vest havde ingen pokaler fra sidste år, der skulle graveres og tages med til Blommenslyst – Øst havde
nemlig alle fire!!!
Så det var med en vis spænding, vi fulgte de forskellige rækker og hold derude på banen i Blommenslyst, for
hvordan det nu skulle gå i år.
Det blev en lille smule bedre end sidste år:
A-rækken Furesøen vandt over Vejle
B-rækken Korsør vandt over Silkeborg
C-rækken Stensballegaard vandt over Midtsjælland (ENDELIG!!)
D-rækken Hillerød vandt over Aars
Så lidt fremgang i år har vi da haft med den sejr, som Stensballegaard præsterede.
Nu kan vi i det mindste have én pokal med til næste års landsfinale.
Som noget nyt fik vinderne af hver række nogle vældig flotte bagmærker, hvorpå der stod LANDSMESTER 2017.
De blev rigtig godt modtaget af spillerne.
-Vores hjemmeside har efterhånden virket tilfredsstillende i nogle år, og flere og flere spillere besøger siden.
De orienterer sig her og følger med i turneringen.
DGU-dommer Karsten Troelsen har sin regelrubrik der, hvor man kan blive så meget klogere på det dejlige spil.
Der har undervejs været fornyelser og forbedringer på hjemmesiden. Bl.a. kan vi nu uploade kampkortet straks
efter kampen. En ting, vi ved mange spillere studerer flittigt.
Men nu er der en komplet fornyelse af hjemmesiden på trapperne.
Så når vi starter den nye sæson, bliver det med en ny hjemmeside.
Jeg vil ikke komme nærmere ind på den her, da Peter Thingholm fra S/V vil præsentere den senere her i dag.
-Vi har nu haft Golfeksperten som sponsor i 6 år. De 3 år som hovedsponsor og 3 år med delsponsering af præmier
til regionsfinalerne.
Der er i øjeblikket forhandlinger med ham om et fortsat sponsorat, men det er for tidligt i øjeblikket at fortælle
noget om udfaldet heraf.
Her på falderebet af beretningen vil bestyrelsen gerne takke Senior/Veteraner Vest og Regionsgolf Øst for et godt
samarbejde.
Vi vil også gerne takke de mange klubkoordinatorer, holdkaptajner og spillere, som vi har mange gode dialoger
med.
I skal have stor tak for, at I i år har været meget flinke til hurtigt at indberette resultater – der har kun været et
par enkelte, der har hængt i snoren…….
En stor TAK til Sebber Kloster som i dag lægger både lokaler og bane til!
Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for dens engagement – tak for de mange levnede og konstruktive diskussioner
og snakke, vi har haft gennem året.
Vi ser frem til endnu et godt år i ABCD Vest!

