
Formandens årsberetning: 

 

2022 var et spændende år og for en ny formand var det et år, hvor der skulle læres mange nye ting.  

Jeg vil først sige tak til den øvrige bestyrelse for at hjælpe og guide mig i dette nye hverv. 

Samtidig vil jeg også sige tak til alle ansatte for at tage godt imod mig når jeg har hilst på. 

Sidst og vigtigst vil jeg sige tak til alle de medlemmer jeg har talt med i løbet af året og jeg glæder mig til at 
møde endnu flere og være med til at bringe Mollerup til et sted hvor vi kan være stolte af, at være en af 
DK’s hyggeligste klubber. 

 

I løbet af året er der sket meget i vores klub og jeg vil herunder beskrive dette. 

Nye faciliteter: 

Vi begyndte året med at tage vores indendørs center - Mollerup Indoor Golf - i brug og med høje 
belægningstal og stor tilfredshed blandt medlemmer, så er vi glade for at kunne tilbyde dette til 
medlemmerne i Mollerup. Vi er derudover også glade for den opbakning der har været for de løbende 
turneringer der har været afholdt. 

Vi fik også opsat Tordenhytter, som har været efterspurgt i mange år. De er blevet rigtig fine, og der 
arbejdes nu på at indrette dem med bænke i tilfælde af torden, så der kan siddes mens faren kan drive 
over. 

Et andet efterspurgt ønske blev også etableret i starten af året i form af de 2 nye toiletter ved hul 10. Disse 
bliver meget flittigt brugt og viser deres værd. Flere har tænkt at vi allerede havde toiletter, men da det har 
været et efterspurgt ønske, er vi glade for at kunne opfylde dette. 

Og endelig fik vi bygget buggygarage og halvtag ved greenkeepergården, så vores værdifulde maskiner kan 
stå overdækkede i dårligt vejr. 

At det har været muligt at gennemføre disse byggerier, skyldes bl.a. fondsmidler fra både Aarhus kommune 
og Danmarks Idrætsforbund, samt arbejde fra frivillige i klubben – så tak for det. 

Medlemsundersøgelse: 

Ud fra medlemsundersøgelsen lavet i efteråret 2021 lavede vi en handleplan for 2022. Denne har vi fulgt i 
2022 og især banens tilgængelighed har været et vigtigt emne. I medlemsundersøgelsen lavet i efteråret 
2022 kunne vi se en lille forbedring i banens tilgængelighed. Dette følger vi yderligere op på i 2023, for vi 
kan og skal blive bedre til at give plads til alle andre hvis vi har booket en tid, men ikke dukker op. For at 
sikre bedre tilgængelighed for vores egne medlemmer indføres som noget nyt gradueret greenfee, så 
greenfee er dyrere i de bedste tidspunkter. 

Medlemmerne i Mollerup spiller flere runder end den gennemsnitlige golfspiller og det sætter pres på 
banen. Vi vil sætte endnu større fokus på bekræftelsen af tiderne, da det er eneste måde at få data på til at 
forbedre tilgængeligheden fremover. Jeg håber alle vil have dette i mente, når vi for alvor går i gang med 
2023-sæsonen. 

 



Cafeen: 

2022 var et år, hvor Karen og holdet i cafeen fik lavet et overskud på den daglige drift og det er vi meget 
taknemmelige for når vi ser hele klubbens økonomi. Der har været afholdt et hav af turneringer for klubber 
i klubben, arrangementer til gæster udefra og konferencer til virksomheder. Især virksomhederne der 
afholder konferencer har været en vigtig indtægtskilde, men det har også skabt et par udfordringer med 
adgangen til Mollerup-salen for medlemmerne, som vi gennem en god dialog har fundet løsninger på 
fremover. Indtægten har været utrolig vigtig for 2022 da økonomien har været sådan under pres. 

Nye medlemmer: 

Vi har i 2022 sagt velkommen til 144 nye medlemmer, hvilket vi er utrolig glade for. Vi vil for de kommende 
år arbejde på en højere fastholdelse, da vi også ser at nogle helt nye medlemmer også er dem der melder 
sig ud efter kort tid. For at vi kan rekruttere endnu bedre og fastholde endnu bedre har vi også ansat en 
ekstra træner, som vi glæder os meget til at blive undervist af. Byd ham hjertelig velkommen! 

Ansatte: 

Vi bød velkommen til Anette i starten af 2022 og vi har været glade for hendes utrættelige arbejde lige 
siden. På kontoret har vintersæsonen båret præg af at der er lavet ny hjemmeside. Der er brugt et utal af 
timer fra 2 x Anette på at gennemgå samtlige filer og dokumenter på den gamle hjemmeside og konvertere 
dette til den nye hjemmeside. Glæd jer til at se hjemmesiden. 

Vi har samtidig lavet en aftale med Michael fra shoppen, så han vil kunne være med til at løfte 
serviceniveauet i sekretariatet. Dette er samtidig et punkt fra medlemsundersøgelsen, hvor mange 
medlemmer efterspørger bedre service. Det er vi glade for at kunne med Michael på holdet. 

I forhold til vores ansatte, så er vi både glade og stolte over at kunne tiltrække disse nye kræfter. Vi ser 
frem til at have flere gode ansatte til at servicere alle os som medlemmer, og jeg håber I vil tage godt imod 
alle nye. Alle skal føle sig velkomne og vide at de nu er ansat i en klub, hvor en hyggelig atmosfære er en 
selvfølgelighed. 

Når vi samtidig kigger på vilkårene for ansatte i Mollerup, kigger vi mod greenkeeper-gården. Der er forhold 
i greenkeeper-gården som vi skal forbedre og dette har vi planer om at iværksætte en plan for i 2023.  

Kommunikation: 

I forbindelse med den førnævnte hjemmeside, så har denne været en mangel i vores kommunikation og 
informationsstrategi. Kommunikation er altid en svær ting, men Anette og jeg vil bestræbe os på at komme 
med klubinfo med hvad der rører sig i klubben i hyppig stil, så alle er informeret i et tilfredsstillende niveau. 

Økonomien: 

Vi startede samtidig året ud med at stå overfor en af de værste energikriser i nyere tid, og dette gjorde 
bestyrelsens arbejde med at følge op på økonomien særlig vigtig. Vi har derfor haft en stram opfølgning 
måned for måned gennem hele 2022 og vi er glade for at komme med et overskud for 2022, selvom 
samtlige priser for alt fra græsfrø til nets-betalinger, el, vand og varme er steget i løbet af året. 

I forhold til økonomien, som har fyldt meget for 2022, så har dette været det første år efter vi fik omlagt 
det store lån. Vi er heldige at have låst renten i en 10-årig periode, når nu renterne er så usikre som i denne 
tid. Når vi er ved renterne, så har rentestigningen påvirket mere end blot lån. Vi har i bestyrelsen haft 
mange dialoger om at have en justeret værdi af vores klubhus, når nu boligmarkedet forventes at falde.  



I den forbindelse har vi valgt at have højere afskrivninger på vores klubhus, for at tage højde for fremtidige 
prisfald. Dette er en ansvarlig måde at agere på og jeg er som formand glad for at vi tager dette skridt for 
økonomien for klubben. Dette fremgår af Årsrapporten og budget som fremlægges på generalforsamlingen. 

På baggrund af en plan fra ByCasper om udvikling af banen, som blev drøftet på et medlemsmøde, var det 
planlagt at skulle igangsættes i 2022. På grund af udsigterne til en meget stram økonomi besluttede vi i 
bestyrelsen at sætte udviklingsplanerne på standby og igangsætte mindre men væsentlige forbedringer af 
banen, som omtalt i referat fra baneudvalget.  

Århus Kommune: 

I forlængelse af økonomien er der også afholdt møde med Århus Kommunes Sport og Fritid, hvor vi har haft 
et indsigtsfuldt og godt møde. Vi stillede skarpe spørgsmål omkring vores lejeaftale der står til udløb i 2042, 
som vi ønsker forlænget. Vi stillede skarpe spørgsmål til det nye vejnet, der var skitseret i Helhedsplanen 
for NYE version 2.0. Vi stillede skarpe spørgsmål om arealet ”Peters Gård”, som efterhånden har været 
omtalt i mange år. 

Peters gård: 

Netop Peters Gård er et område som vi i 2023 vil have flere drøftelser med kommunen om, da det er et 
areal der kan sikre Mollerups fremtid på flere måder. 

Dels ønsker vi at drøfte muligheden for en forlænget lejekontrakt for at have en længere tid til udløb end 
2042, og i den dialog er området med Peters Gård interessant. 

I den forbindelse vil vi i bestyrelsen arbejde på at indkalde til et medlemsmøde om de tanker vi har for hele 
området. Mere om det i løbet af 2023-sæsonen. 

Frivillige: 

Vi lavede i 2022 en ny turnering – en turnering for alle de frivillige – for at sige tak for hjælpen.                     
Vi kunne ikke undvære nogen af jer, og i 2023 vil vi indføre tiltag, hvor frivillige kan melde sig på enkelte 
opgaver, så det er mere overskueligt for hver enkelt, hvad man går ind til. Vi håber mange flere vil være 
med til at hjælpe klubben, skabe sammenhold på tværs af klubben og have det sjovt samtidig. 

Vi vil være bedre til at inddrage flere frivillige og vi er sikre på at flere har noget at byde ind med. 

Turneringen vil fremover også været stedet hvor årets Mollerupper/kammeratskabspokal uddeles og det vil 
ingen jo gå glip af. 

Referater fra udvalg: 

Ud over det jeg har fremhævet i bestyrelsens beretning, henviser jeg til beretningerne fra diverse udvalg, 
som supplerer bestyrelsens beretning.  

TAK 

Jeg vil til sidst gerne have muligheden for at sige tak, 

Tak til alle sponsorer, samarbejdspartnere og alle der har doneret midler til klubben i det forløbne år. 

Tak til alle ansatte. 

Tak til den øvrige bestyrelse. 



Tak til alle de medlemmer jeg har mødt og haft dialoger og gode snakke med. Tak til alle der har svaret på 
medlemsundersøgelsen og givet os værktøjet til at arbejde med de ting I synes er vigtige. 

Jeg glæder mig til at møde jer og ser frem til at gøre Mollerup til et sted hvor vi alle mødes med et stort smil 
på læberne. 

/Patrick Czyz 

 

 

 

Årsberetning for Baneudvalget: 

Året startede koldt og tørt, der vanskeliggjorde arbejdet på banen. Især greens var ramte, men der blev 
arbejdet hårdt på alle fronter. Det hårde arbejde bar frugt og banen har været rigtig god og fået mange 
roser. Vi har haft en rigtig fin sæson med mange gode golfrunder samt turneringer. 

Men det meget tørre vejr, gjorde det desværre umuligt at få topdresset vores fairway, som vi har haft stor 
succes med de sidste 4-5 år. Men vi er klar med opgaven igen i 2023, så snart vejrforholdene tillader det. 

To meget store medlemsønsker blev gennemført. 

Tordenhytter ved teestedet på hul 6 og bagved green hul 12, begge udstyret med sikkerhed i form af 
lynafleder i forbindelse med tordenvejr. Hytterne er opført på fast underlag med mulighed for, at de også 
kan bruges under turneringer til forplejning mm og naturligvis som læskur i forbindelse med regn og blæst. 

Et andet stort ønske gennem flere år var toiletter på banen. 

Der er opført 2 toiletter ved teestedet på hul 10 til glæde for rigtig mange medlemmer og gæster. 

Året startede vanen tro med Storoprydningsdag, ca. 60 entusiastiske frivillige var mødt op for at hjælpe til 
på banen og omkring klubhuset. 

Rigtig mange opgaver blev udført, så vores klub kan fremstå flot. Mange frivillige og alle afdelinger i 
klubben gav en hjælpende hånd, tak for det. 

Vi ser frem til igen at lave en god dag den 2. april 2023 med mange nye opgaver og udsigt til en hyggelig 
dag. 

Året 2022 var første hele år som pesticid fri bane. Det har ikke gjort arbejdet på banen nemmere, men alt i 
alt er det gået ok. Der er stadigvæk store udfordringer med sygdom og uønskede dyr specielt på vores 
greens: Vi arbejder hele tiden på nye eller anderledes løsninger for at holde banen bedst muligt. 

Arbejdet på banen gennem året blev tilrettelagt efter vores ”Masterplan” – ByCasper, Udviklingsplan for 
banen vil de kommende år være den røde tråd i banerenoveringen. 

I løbet af året har vi renoveret fairwaybunkeren mellem hul 4 og 5. Den store bunker blev konverteret til 4 
lidt mindre bunkers. 

Hul 17´s greenbunker blev lukket og skal gøres færdig til foråret. 



Der er etableret et nyt teested på hul 1. Teestedet er blevet hævet og arealet foran teestedet er blevet 
jævnet, så man nu får en bedre oplevelse af hul 15. 

Beplantningen til venstre på hul 9 er blevet renoveret og re-designet. Det arbejde fortsætter og der vil 
løbende blive lavet om i beplantningen, da flere træer måtte fælles på grund af sygdom eller ingen vækst. 

Vi ser frem til 2023 med mange glade medlemmer og gæster samt en masse nye og spændende opgaver på 
banen. 

Rigtig god sæson 

/Baneudvalg samt Greenkeeper. 

 

 

Årsberetning for Husudvalget 2022: 

Tiltag foretaget på MGC bygninger og energi optimering i 2022 

Energianlæg: 

Udvidet solcelleanlæg med etape 2. 

Grenkeeper gård: 

Udskiftet pillefyr med varmepumpe. 

Isoleret lagerrum ”for beskyttelse af reservedele. 

Velkomstområde: 

Malet velkomstområdet, installeret nyt golfboks anlæg, med bl.a. bokse til kode, nøgler for udlejnings 
buggy, salg af tee, evt. byttepenge til automat, bolde m.m. 

Opført buggy garage for udlejning buggy, portene bliver styret ved hjælp af kode låse. 

Restaurant og køkken: 

Renoveret / udskiftet gulvbelægningen i køkken samt køle og fryserum. 

Slebet trægulve i cafe samt festsal 1 og 2, samt trappe til første sal samt mødelokale på 1. sal 
efterbehandlet alle de afslebet overflader, 

Ombygning af bag-lade: 

Opført et nyt indoor golfcenter, med 2 stk. Trackmann, samt et cafeområde, er fuldt isoleret samt 
installeret 2 stk. varmepumpe for opvarmning. 

Ombygning af bag-lade, alle store bag skabe, er genbrugt, samt fyldt op med små bag-skabe. 

Opført buggy garage 

Der er opført en udlejning buggy garage med 6 pladser. 



Garageportene bliver udstyret med kodelåse, således, at lejer kan afhente koden og nøgle i 
velkomstområder udenfor, sekretariatet åbningstid, samt aflevere nøglen igen. 

/Erik Bech Nielsen 

 

 

 

 

Årsberetning for Eliteudvalget 2022: 

Sæson 2022 kunne vi starte op uden Corona-restriktioner og gennemføre årets planlagte træningslejr i 
Blokhus. Det var en blæsende fornøjelse, men dejligt at starte sæsonen op med nogle runder i benene og 
socialt sammen vær. 

Eliten består af 3 drengehold, 2 pigehold og så har vi nu også 3 hold i den mere ”voksne” ende. Seniorer, 
veteraner og et super veteranhold. 

Sæsonen var ikke den bedste i Mollerups historie og bød på nedrykning for 1. herrehold 2. herrehold og 2. 
pigehold. 

Seniorer, veteraner og super veteraner bevarede deres pladser. 

Nu ser vi med nye øjne på denne sæson 2023. 

Vi har i 2023 3 herrehold i henholdsvis 3., 4. og 5. division og et damehold i 1. division samt senior, 
veteraner og superveteraner. Vi har i denne sæson trukket et pigehold. 

Målsætningerne for sæsonen er at pigerne bliver i 1. division og 2 herrehold rykker op. 

Vi har nye rollefordelinger i eliteudvalget, lavet forventnings afstemninger med spillerne for sæson 2023 og 
inkluderet spillerne meget mere i planlægning af træningen. 

Vi vil være mere synlige i 2023 og allerede den 27. maj vil eliten stå for en klubmatch, som vi håber 
medlemmerne vil bakke op om. 

Vi glæder os til sæsonen og ses derude. 

/Ulla Køpfli 

 

 

 

Årsberetning for Begynderudvalget 2022: 

Der var planlagt 30 begynderturneringer startende den 30/3 og den sidste turnering blev afholdt den 
15/10. Kun en gang så vi os nødsaget til at aflyse på grund af et ekstremt regnvejr, som gjorde banen 
uspillelig. I de 29 turneringer der blev gennemført, deltog i alt 1150 spillere svarende til et gennemsnit på 



38,6 deltager pr. turnering. I 7 af turneringerne var der tilmeldt flere end det maksimale antal på 48 
deltagere som vi kan have med i en 9-hullers turnering. 

Den sidste lørdag i september afholdt vi begyndermesterskabet. Turneringen blev afviklet over 15 huller og 
årets begyndermester blev Martin Bjeld med 27 point, mens Frank Christensen med 25 point blev Runner 
Up. Takket være fine præmier fra Vestjysk Bank, Mollerup Golf Club og Winnie Bendixen, var der præmier 
til alle deltagerne. 

Winnie Bendixen stod igen i 2022 for vores venskabsturnering med Silkeborg. På hjemmebanen i Mollerup 
var det meget spændende, men desværre måtte Mollerup se sig besejret med bare et enkelt point. Og på 
hjemmebanen i Silkeborg satte hjemmeholdet trumf på og vandt med 30 point. Det må vi gøre bedre til 
næste år. En stor tak til Winnie for at arrangere denne venskabsturnering. 

Igen i år deltog Mollerup i golfens dag. Vi gentog konceptet fra 2020 med at man skulle tilmelde sig enten 
et formiddagshold eller et eftermiddagshold. Til både formiddags- og eftermiddagsholdet kunne vi melde 
udsolgt, og vi måtte endda afvise adskillige. Desværre kunne vi også konstatere, at det ikke var alle, 
tilmeldte der følte sig forpligtet til at møde op, eller i det mindste sende afbud. Men vores koncept med at 
gennemføre introduktionen til golfspillet i små hold, der cirkulerede mellem forskellige stationer, 
fungerede rigtig godt. Så det vil vi nok også gentage i 2023. 

Vi har i 2022 ændret i vores Klub37 koncept. I stedet for at man bare kunne møde op, har vi krævet 
tilmelding, så trænere og frivillige vidste, hvor mange der kom. Aktiviteterne har så været delt således at 
der har været træning ved proerne hver anden gang og Knud Høegh og Svend Erik Have har stået for 
indholdet de andre gange, hvor fokus især har været lagt på det sociale. Der har i gennemsnit deltaget 
omkring 9. og vi vil meget gerne øge deltagerantallet næste år. En stor tak til Knud og Svend Erik for deres 
indsats. 

Der har været 133 igennem vores forskellige begynderforløb. 45 har deltaget på vores weekendkurser 
mens 65 har været igennem forskellige former for individuelle forløb. Herudover har Eliten stået for et hold 
bestående af studerende. Konverteringsraten på prøvemedlemmer, der melder sig ind som 
fuldtidsmedlemmer var i 2022 på godt 40%. 

Det koster mange kræfter at køre disse begynderforløb og vi vil nok prøve at ændre lidt til næste år, således 
at weekendkurserne vil blive målrettet til deltagere, der ikke er helt fremmede overfor golf, mens helt nye 
så vidt muligt vil blive sluset ind på hold, der vil modtage en målrettet undervisning i løbet af en månedstid. 

I 2023 vil vi derfor meget gerne øge antallet af prøvemedlemmer, der konverterer et prøvemedlemsskab til 
et fuldtidsmedlemsskab. 

Til slut en stor tak til de mange frivillige som gør det muligt at få afviklet alle begynderaktiviteterne. Vi kan 
altid bruge flere, så hvis der er nogen der har lyst til at give en hånd med, så send en mail til 
sonniksen@outlook.com. 

/Anton Sønniksen 

 

 

Årsberetning for Erhvervs og Sponsorudvalget 2022: 

Aktiviteter i Mollerup Business Club (MBC) og det tilhørende Erhvervs- og Sponsorudvalg i 2022. 



Året startede, den 4. marts, med et ”Kick off” arrangement i vores den gang nyindrettede simulatorgolf 
lokale. En god mulighed for at holde et golfarrangement, så tidligt, at vejret endnu ikke tillader golf 
udendørs. 

Den 23. april blev 1. runde af vores MBC - turnering afholdt med mulighed for, at blive tilset af træner på 
drivingranch, inden runden. Herudover kunne deltagerne invitere en gæst (potentielt medlem) med til 
runden. 

Runde 2 i MBC-turneringen blev afviklet den 7. maj på Lyngbygaard Golf. Det blev en super dag med godt 
vejr og frokost efter runden. 

Der har udviklet sig en tradition med en årlig venskabelig golfdyst imellem Randers Golf Club´s sponsorer og 
MBC. Denne dyst blev afviklet den 24. juni i Mollerup Golf Club. Arrangementet blev afsluttet med frokost 
og præmieuddeling. 

Efter sommerferien var MBC på 2-dags tur til Benniksgaard Golf Club. 2-dags turen er en årlig 
tilbagevendende begivenhed på et sted, hvor golf, mad og overnatning kan forenes. Arrangementet var 
mindeværdigt om ikke andet, fordi vi fik et voldsomt tordenvejr med skybrud på de 2 sidste huller. Alle var 
gennemblødte. 

Fredag, den 24. august var vi til foredrag med Thomas Bjørn i Musikhuset. Arrangementet var egentlig 
planlagt i 2021, men blev med kort varsel aflyst af Thomas Bjørn, som fik tvillinger lidt før det var planlagt. 

Made in Himmerland er ligeledes en årlig tradition, hvor vi alle bliver inviteret til at spise og opholde os i 
Nordeas VIP-telt ved hul 9 og 10. I år blev arrangementet afholdt den 3. september. 

Sæsonen blev afsluttet den 12. november, med 9 hullers golf (for de hårdføre) med efterfølgende 
julefrokost i Mollerups Cafe. 

Selve sponsorudvalget har løbende holdt de møder der har været nødvendige for at planlægge og afvikle 
MBC programmet og for at drøfte arbejdet med at fastholde og tiltrække sponsorer. Samt de øvrige emner, 
der lander på vores bord. 

Selvom 2022 var et vanskeligt år, lykkedes det, trods de store samfundsmæssige udfordringer, at øge vores 
sponsorindtægter og næsten nå budgettallet for 2022. Herfra skal lyde en stor tak til vores loyale 
sponsorer, der er med til at støtte op om klubben og dens fortsatte udvikling. 

Mange hilsner 

E&S-udvalget 

/Jan Lauridsen 

 

 

 

 

Årsberetning for Regel og handicap udvalget: 



Anette Hvass og jeg har mødt samtlige nybegyndere i løbet af sidste sæson til et lille regelkursus på par 3 
banen. Dels i form af weekendkurser og dels med en mandag om måneden til de individuelle forløb. 

Derudover er en af os ca. 1 gang om måneden til onsdagsturnering, så der er lidt opfølgning på regelsnak. 

Tirsdagsdamer har fast en regelsnak først på sæsonen. 

/Merete Grønvold 

 

 

 

Årsberetning for de Frivillige 2022: 

Igen i 2022 var der mange frivillige, der var villige til at hjælpe med udendørs planter, rengøring ved cafeen, 
maling af tordenhytter, opsamle bolde på Driving Range, rive bunkers, hjælpe i cafeen og meget, meget 
andet. Uden de frivillige er det svært at nå alle de gøremål, der er i en golfklub som vores. I gør en stor 
forskel. 

 Vi kan bruge flere frivillige hænder i 2023. Der er mange opgaver, som skal udføres. Samtidig er der også 
meget socialt i at lave frivilligt arbejde. Uden frivillige kan vi ikke påregne det høje serviceniveau. Vi håber, 
der vil melde sig flere nye frivillige. 

 Tak for hjælpen.  

 /Benny Jepsen 

  

  

  

  

Årsberetning for Baneservice 2022: 

 Vi er 5 medlemmer i baneservice. Alle har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Selv om det regner, var de til 
stede og vi oplever, at vores spillere og gæster føler sig godt modtaget og hjulpet i klubben. 

Vi kan nemt bruge en til to personer flere i baneservice. 

Baneservice ønsker alle en god sæson i 2023. 

  

/Benny Jepsen 

 

 

Årsberetning for Turneringsudvalget 2022: 



Efter et år med Corona restrationer var det igen muligt at afholde turneringerne på almindeligvis i 2022. 
Nordea Åbningsturnering blev afholdt d. 10. april som en holdturnering med en deltagelse på 72 spillere. 
Årets Plantorama turnering blev afholdt d. 1. Maj hvor der desværre var en lav deltagelse på 40 spillere. 
Klubturneringen som var sponseret af MITGolfUdstyr blev afholdt d. 6. august med en turneringsdeltagelse 
på 63 spillere, hvor der løbende var konkurrencer på runden. Klubmesterskaberne med hovedsponsor 
Handelsbanken, blev afholdt i weekenden 27 – 28 august med en deltagelse på i alt 75 spillere. Turneringen 
afvikles med i rækkerne, Midage herre og damer, Senior herre og damer, Veteran herre og damer, Super-
veteran herre og damer. Disse blev spillet over 36 huller, hvoraf herre og damerækken blev afviklet over 54 
huller. Slutteligt blev der afholdt Afslutningsturnering d. 18. september med en deltagelse på 48 spillere 
som blev afviklet som en holdturnering. 

Generelt har der i sæsonen 2022 været et faldende deltagertal på klubturneringerne som hen over vinteren 
har været evalueret med henblik på at gøre turneringerne i Mollerup golfklub mere attraktive, så der 
kommer en større tilslutning til klubturneringerne. Dermed vil der i kommende sæson 2023, komme nye 
turneringer til og flere variationer på turneringerne i Mollerup golfklub. 

Med venlig hilsen 

Turneringsudvalget 

/Louise Schmidt 

 


