
 

OLD BOY, S GENERALFORSAMLING 

TIRSDAG DEN 17. OKTOBER 2017 

 

BERETNING: 
 
Så er der igen gået 1 år siden vores sidste generalforsamling, det har været et godt år, vi har haft 

masser af golf, vejret har ikke helt været med os, sommeren kom aldrig, det har været et regnfuld år, 

men vi har trods alt spillet hver eneste tirsdag hele året rundt. 

 

Vi er i dag 115 medlemmer. 

Lidt mindre end sidste år. 

Jeg har kigget vores matcher igennem, og vil komme med lidt om det der er sket i årets løb: 

 

Tirsdag den 13-12-2016 

Julematchen med kun to jern 

En dejlig juleafslutning i Old Boys klubben. 90 glade og tilfredse unge mænd i julehumør var mødt 

op til selve afslutningsfesten, hvoraf 67 allerede havde spillet 9 huller på banen benyttende kun to 

jern, hvilket man slet ikke kunne se på scorerne! 

Hele det flotte arrangement, som var gratis for alle medlemmer, bestod af 9 huller match, varm 

gløgg indeholdende godt med rom, en skøn sang, pladespil om tre ænder sponsoreret af Kvickly 

samt 2×2 fl rødvin fra OB klubben, julefrokost med : sild, snaps, varm leverpostej, flæskesteg med 

knas og stegt rødspættefilet og et glas øl, sjove og underholdende historier,  en ” kimende” julesang, 

præmieoverrækkelse af dagens golfpræmier, risalamande med stor mandelpræmie sponsoreret af 

Gerda, flotte gaver til bestyrelsen sponsoreret af medlemmerne samt en farvelsang. 

Så kan det vist ikke blive bedre !!!!!!! 

 

Tirsdag den 27. december 2016 

Trods en mindre orkan stred 7 spillere sig gennem 18 huller, 

Belønningen var et stort glas rødvin. 

 

Hele vinteren igennem har vi kunne spille golf, der har ikke været en dag hvor banen har været 

lukket på grund af sne eller frost, og gennemsnittet har ligget på ca. 50 spillere 

 

Den 24 april var vi til Regions møde i Holstebro, hvor regler og datoer for året og næste års 

spillerunder blev tilrettelagt. 

Datoer for næste år: 2018: 

       Formandsmøde i Holmsland den 18 april 2018. 

       Turnering i Holmsland den 17 Maj 2018. 

       Turnering i Holstebro den 21 juni 2018. 

       Turnering i Lemvig den 16 August 2018. 

       Turnering i Herning den 20 september 2018. 

       Turnering i Dejbjerg den 11 oktober 2018. 

 

     Holstebro foreslog følgende ændringer i 2017: 

           a.  Der spilles i 4 rækker. A-B-C rækker som hidtil, 3 lige store rækker som spiller 

                Stable Ford. En ny D-række som spiller Forsome eller Best Ball. Der kan spilles enten 

                Stable Ford eller Slagspil med eller uden HCP. Hver klub stiller med 2 par til denne 

række.  

            b. Der spilles om placeringspoint. Der gives point til de 9 

                bedste i rækkerne A-B og C. Point 10-8 til 1. I D-rækken gives point til de 5 bedste par.  

                Point 10-8-6-4-2.  

 

Det er så det vi har kørt med i år, hvilket har givet lidt mærkelige resultater, jeg må indrømme, da vi 

fik det forelagt forstod jeg det som, at resultatet for klubberne stadig var de 6 bedste, men det blev 

det ikke, det er alle dem der har fået point der tæller for klubberne. 

Så en klub kan risikere ingen point at få, hvis ikke de har en med blandt de 9 bedste i en række.   



 

Vi startede sæsonen med match i Struer, hvor vi deltog med 30 mand, vejret var ikke alt for godt, 

men vi klarede os godt og blev nr. 2 efter Struer, 3 point mindre. 

  

Den 2. maj kom foråret, alle var med ude, og vi havde en skøn dag, 76 spillere deltog. 

 

Torsdag den 18. maj var vi til start i Regions turneringen i Holstebro, vi var 23 spillere, og klarede 

os godt med 34 point mod vindere Holstebro med 73. 

 

Tirsdag den 30. maj var 30 spillere til match i Storådalen, fint vejr lidt kold 

Også her blev vi nr. 2 med 235 point mod Holstebro 250. 

 

Torsdag den 15. juni havde vi besøg af spillere fra Region Vest, vi var 122 spillere og havde et 

utrolig flot vejr, helt stille og sol, så der var høje scorer, vi vandt med 97 point, og førte nu 

turneringen 

 

Tirsdag den 27. juni var vi i NVJ, 25 spillere deltog og vi vandt matchen med 205 point mod NVJ 

199  

 

Onsdag den 12 juli, var vi inviteret til match mod Pigerne, vi deltog med 25 spillere og havde en fin 

dag, vi vandt med 184 mod 178 så en kneben sejr, og beholdte pokalen. 

 

Tirsdag den 25. juli havde vi besøg af Samarbejdsklubberne, som er Struer-Sydthy-NVJ-Holstebro 

Storådalen og os, vi deltog med 45 spillere, og vandt matchen og fører nu foran Struer med 27 

point. 

 

Tirsdag den 8. august Årets udflugt var i år henlagt til den meget flotte og udfordrende 
golfbane i Harre Vig I alt 45 humørfyldte spillere deltog i matchen. Matchen blev spillet i et 
helt fantastisk vejr uden vind og med solen skinnede fra en blå himmel. 
Efter matchen blev der budt på buffet med 3 slags salater, flødekartofler og ovnbagte 
kartofler og hertil kyllingebryst i baconsvøb og tyndstegsfilet, på skiltet uden på døren stod 
der skrevet: spis hvad du kan! 
 

Torsdag en 17. august var det Herning der stod på programmet, men desværre kunne vi kun mønstre 

14 deltager, så det blev en dårlig dag, hvor vi fik en bundskraber med kun 8 point, så det var ikke 

godt, men vores største konkurrent Dejbjerg fik kun 7 point, så det hjalp lidt. 

 

Tirsdag den 29. august var vi til match i Sydthy med 30 spillere, vi blev nr. 2 efter Sydthy, og før nu 

med 43 point mod Struer på 2. pladsen 

 

Tirsdag den 5. september spillede vi 1. afdeling af slaggolf til klubmesterskabet. 54 spillere samt 

23, der spillede 9 huller. 

Efter 2. afdeling tirsdag den 12. september blev resultatet 

 

OB klubmesteren 2017: Ole Wagener med 185 slag. 

2 spillere stod lige efter matchen 

Claus Damgaard og Villy Kjeldsen endte begge med 200 slag. 

De spillede omspil tirsdag den 19. september. 

Her vandt Villy Kjeldsen med 91 slag imod 102 slag til Claus 

Jeg vi gerne se vinderen og runner up her oppe. 

 

Besøg i Holstebro var i år torsdag den 7. september, og vi deltog med 15 spillere, hvilket ikke var 

tilfredsstillende for nogen af parterne, så det er et spørgsmål om det var for sent på året, hvor det 

plejer at være i juni. 

 

Torsdag den 21. september var vi til match i Dejbjerg, desværre kunne vi kun mønstre 10 spillere, 

men de klarede det godt vi fik 19 point med hjem, mod vinderen Dejbjerg der fik 96, så vi ligger nu 

samlet 16. point efter Dejbjerg. 

 



Tirsdag den 26. september var der afslutning i Samarbejdsklubberne i Skive, vi deltog med 21 

spillere, vejret var rimelig golfvejr, banen var til gengæld våd og svær, men vi fik en god afslutning, 

og vandt matchen med 205 point mod nr. 2 med 183 point, så samlet blev vi vinder med 66 point 

foran nr. 2 Struer. 

Vi beholdt pokalen. 

 

Tirsdag den 5. oktober, sidste match i Region Vest, blev afholdt i Holmsland, vi deltog med 16 

spillere, det gik fint vi vandt flere præmier og endte son nr. med 41 point mod Dejbjerg med 48 

point. 

Samlet blev Dejbjerg vinder af vores turnering med Lemvig på 2. plads 

 

Har vi for mange matcher? 

Vi har haft 5 og 6 matcher i de 2 turneringer, hvor af de 2 har været hjemme. 

1 match mod Holstebro, og 1 match mod Pigerne, samt 1 udflugt, det giver 14 matcher udover vores 

normale tirsdage, godt nok har alle matcher i Samarbejdsklubberne været om tirsdagene, så der har 

kun været 6 ud af 14 der har været på andre dage. 

Det ses tydeligt at der hvor det kniber med deltagelse er i den gamle gruppe, hvor det var særlig 

slemt i Herning og Dejbjerg, der kunne vi kun mønstre 14 og 10 spillere.  

Men hvem siger det er for lidt, når vi har kunnet stille med 23 i Holstebro og 17 i Holmsland. 

For mig er det helt klart sjovere at vi er 25, som vi var før end, vi kom med i den anden gruppe, så 

spørgsmålet er, er det for mange matcher?  

 

Det spørgsmål må jeg jo stille til alle Jer der har deltaget i Region Vest. 

Vi har været 64 spillere fordelt på 4 udenbys matcher, og 32 spillere i Lemvig, det giver på de uden 

bys baner et gennemsnit på 16 spillere er det OK eller er det for lidt.      

I bestyrelsen syntes vi, at vi kører et år mere og ser hvordan det går. 

 

Så kære oldboys, det er Jer der bestemmer, om vi skal være med i 1 eller 2 turneringer, vi vil bare 

gerne give alle medlemmerne mulighed for at komme ud at spille på fremmede baner til en 

fornuftig pris. 

Peter Hugo har lavet en fin statistik over alle vores ekstra matcher, og der er 2 medlemmer der 

topper, med at have deltaget i alle de matcher, hvor vi har været ude og betale green fee. 

Georg Mathiesen og Poul Pallestoft, vil I komme herop. 

 

Tysklandsturen: 

Vores 9. tur gik som sædvanlig til Schleswig-Holstein, til hotel Aquarium i Friedrichstadt. Vi var 

32 der tog af sted mandag den 22. maj med kurs mod første golfbane. 

Turen i år gik til 3 flotte Schloss baner. 

Første start var i Altenhof, en utrolig flot parkbane med 500 år gamle egetræer, næste dag var i 

Schloss Breitenburg ved Itzehoe, og den sidste var Golf Club Hof Berg, som ligger lige syd for 

grænsen. Vi havde flot vejr og fine baner, så alt i alt en fin og hyggelig tur. 

Der bliver lavet en nye tur til Tyskland næste år, det bliver en Jubilæums tur nr. 10, og det bliver 

den sidste jeg laver, ikke fordi det ikke går godt, men fordi man altid skal stoppe når det går bedst, 

og det kan være at man gerne vil prøve noget andet.  

Så hvis I vil med skal I bare kontakte mig, og jeg sender Jer program for turen som er fra søndag 

den 27. maj med hjemkomst tirsdag den 27. maj om aftenen. 

  

Samarbejdet med Klubben og Bente har været godt 

Vi får den tid vi skal bruge om tirsdagene, banen er lukket i den tid vi ønsker, så vi har god tid til at 

afvikle vores matcher, og speciel 9 hullerne er der afsat tid så ingen kommer op og presser dem. 

Vedrørende banen, var nogle af vintergreens ikke alt for gode, speciel hul 15 og 17 var alt for små, 

så det var næsten umuligt at få bolden stoppet. 

Vi foreslog derfor til Klubbens generalforsamling at disse ting blev forbedret, hvilket bestyrelsen 

tog til efterretning, og jeg har nu talt med formanden om det, og han har sagt at man går i gang med 

at lave andre vintergreens ved disse huller. 

  

Bestyrelses arbejdet 

I bestyrelse har vi afholdt en del møder i forbindelse med planlægning af vores matcher m.m., og 

ikke mindst reguleringen af medlemmernes handicap har taget megen tid, Ole, Peter Hugo, og Arne 



har lavet et stort arbejde, Arne har også lavet match til Spanien, og for 3 uger siden var vi 6 

Oldboys der var med i Scotland, en fin tur som Arne havde arrangeret. 

I skal alle 3 have en stor tak for det arbejde i har gjort, det er altid nemmere at være formand, når 

man har en bestyrelse, hvor alle arbejder efter samme mål, og er enige om, at det vigtigste er:  

 

At vi har en god oldboys klub, hvor der er plads til alle. 

 

Tak til alle medlemmerne, for et godt år, det er dejligt når alle er glade og tilfredse, og altid støtter 

op til vores arrangementer matcher og udflugter, tak skal I have. 

 

Og selvfølgelig ikke at forglemme Gerda som sørger for at vi får noget godt at spise hver tirsdag, og 

som er vores sponsor med 1. pladsen i alle grupper, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


