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Forord

Med udgivelsen af dette jubilæums-
skrift og med arrangementer i og
omkring Møn Golfklub, vil vi marke-
re klubbens 25 års jubilæum. Den 20.
september 1992 blev der holdt stiften-
de generalforsamling i Møn Golfklub.
Denne generalforsamling var resulta-
tet af flere års arbejde med at få øko-
nomi og struktur på plads.
Kort efter begyndte etableringen af
banen, og klubben kunne begynde sin
spæde start.

Der er slået et utal af bolde gennem luften på det smukke
anlæg gennem de 25 år. Der er brugt mange timer på frivil-
ligt arbejde, for golf er et tidskrævende spil både på banen
og udenfor banen. Skiftende ejere og skiftende bestyrelser
har sat deres præg på Møn Golfklub – og alt sammen for at
fremme foreningslivet og fremme golfsporten.

Vi står i dag, 25 år efter, tilbage med en velfungerende klub
med en sund økonomi. Vi har fået Møn Golfklub på det
skandinaviske kort som en af de klubber, der er et besøg
værd. Banen har med sin kvalitet og beliggenhed været et
stort trækplaster for mange golfturister fra nær og fjern.
Banen er gennem de 25 år vokset sig smuk og udfordrende.
Det er en bane, som hyldes af både nybegyndere og topelite-
spillere. Nok er Møns bane smuk, men det er bestemt ikke
nogen let bane.

Møn Golfklubs 25 års jubilæum bliver markeret i en hel
jubilæumsuge med et væld af daglige arrangementer. 
Ugen skydes i gang med en jubilæumsfest for klubbens
medlemmer og der vil herefter i den efterfølgende uge være
en række aktiviteter og golfevents på Klintevej 118.
De forskellige aktiviteter afspejler den alsidighed Møn Golf-

klub står for. Møn Golfklub er en klub for alle og en fore-
ning med et stærkt sammenhold. Det er stedet, hvor alle er
velkomne.
Det er lykkedes os at lave et program, så jubilæumsugen vil
vise det bedste i golfsporten. Der vil være fokus på det soci-
ale aspekt, men derudover kan man bl.a. møde topspillere,
som virkelig kan spille golf, man kan også møde en para
europamester i golf, træffe helt unge og ældre golfspillere i
smuk samhørighed og ikke mindst prøve at spille i totalt
mørke i den store Dark Sky turnering. Som afslutning på
jubilæumsfestlighederne afvikles det årlige klubmesterskab.

Jeg glæder mig til jubilæumsugen – det bliver lidt ligesom
juleaften – så jeg håber, at rigtig mange vil være med til at
dele denne glæde med mig og alle de andre golfere.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle medlemmer og samar-
bejdspartnere for et godt og frugtbart samarbejde gennem de
25 år – jeg glæder mig til at fortsætte dette ud i fremtiden.
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Lars Kleist,
formand
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Til Møn Golfklubs jubilæum

Der var næppe nogen, der havde fore-
stillet sig, at området rundt om Stege
Nor skulle blive hjemsted for en af
landets smukkeste golfbaner.

For 25 år siden lå her marker med
køer og afgrøder indtil nogle ildsjæle
fik den idé, at her skulle anlægges en
golfbane.

Den spæde start i klubben var præget af sammenhold og pio-
nerånd. Klubben voksede og i dag er der mere end 500 med-
lemmer i alle aldre.

I gør et stort stykke arbejde, særligt indenfor udvikling af
unge juniortalenter, hvilket også har fået DGU til at udnæv-
ne jer til elitecenter. 

Møn Golfklub er en perle i Vordingborg Kommune indenfor
idræt og talentudvikling.

I får sat kommunen på landkortet, når I hvert år afholder
Møn Open for de højest rangerede juniorer i landet.

Jeg er stolt af, at vores kommune huser så succesfuld en
golfklub midt i den smukke, unikke natur på Møn.

Jeg glæder mig til at følge jeres fortsatte udvikling i fremti-
den. 

Stort tillykke med jeres 25 års jubilæum.

Michael Seiding Larsen, 
borgmester

Tillykke Møn Golfklub 
og Møn Golf Center

Et kvart århundrede med golf på Møn
i smukke omgivelser er nu gået.

At være golfspiller giver mulighed for
masser af oplevelser – både sportsligt,
at være ude i naturen, at være en del
af et fællesskab, hvor man har mulig-
hed for at gøre en forskel og meget
mere.

Mon ikke mange golfspillere har det som jeg, at når man i
forskellige sammenhænge møder mennesker, som man ikke
kender i forvejen, og finder ud af, at han eller hun også spil-
ler golf, så går snakken livligt. Ofte slutter samtalen med
ordene ”det kunne være rigtig hyggeligt, hvis vi kunne spille
en runde sammen”.

På en eller anden måde er vi en slags familie, som holder
meget af at besøge hinandens baner rundt om i landet. Det
synes jeg er med til at gøre vores sport til noget helt særligt.
Og så er det jo ikke kun her i landet, vi kan dyrke vores pas-
sion for spillet.

I Dansk Golf Union gør vi vores bedste for at golfsporten
ikke alene trives men også udvikles, så vi er på bølgelængde
med tidens samfund.

I gør jeres til at vores fantastiske sport også kan dyrkes her
på Møn – tak for det.

Til alle jer, som læser dette jubilæumsskrift, spred budskabet
om, at golf er livslang kærlighed og spil med på alle fronter.

Jim Staffensen
Formand
Dansk Golf Union
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Formanden har ordet

Da jeg var 18 år, begyndte jeg at spil-
le golf i Hedeland Golfklub i Roskil-
de. Jeg syntes dengang - som nu, at
golf er den mest fantastiske sport,
man kan dyrke. Jeg måtte desværre
sætte mine golfkøller på standby, da
jeg fik kone og børn. Samtidig var jeg
selvstændig, så jeg var nødt til at
bevare fokus på mit arbejde.
30 år senere bød muligheden sig igen
for at spille golf.

Min kone og jeg har et dejligt sommerhus ved Råbylille
Strand. Når vi på vej mod sommerhuset kørte forbi den
smukke golfbane i Keldby, trak det virkelig i mig for at
komme i gang igen. En efterårsdag måtte jeg bare op og
prøve at spille igen.

Jeg lånte lidt køller af pro’en i klubben og gik i gang med at
slå bolde på træningsbanen. Heldigvis glemmer man det ikke
helt, det er vel lidt som at køre på cykel. Jeg var igen
omgående hooked på golfspillet. Børnene var fløjet fra
reden, og jeg havde igen tid til golfsporten. Jeg kunne mær-
ke, at jeg havde savnet golfspillet i de mange år. Golf er den
mest fantastiske sport i min optik.

For mig er golf den eneste sport, hvor man kan forene man-
ge ting.
Når man spiller golf, får man et netværk af alle mulige men-
nesker, og det er alt fra advokater til skraldemænd; man får
en naturoplevelse, hvor man på sin runde kan nyde de nyan-
komne svaneunger i søen, der ligger som forhindring på
banen, træk af traner henover golfbanen, kongeørne eller
fiskeørn som en svævende drage på jagt efter de løbende
harer på banen, og det hele krydret med udsigten over Stege
Nor lige meget, hvor man befinder sig på banen.

Golf er også spillet, hvor man hele tiden kan dygtiggøre sig
og blive bedre til at ramme den lille hvide bold. Man kan
spille med eller mod en rigtig dygtig golfspiller eller mod
den mindre dygtige og qua det smarte handicapsystem spille
på lige vilkår.

Golfen tiltaler mig også, fordi det er en sport med en vis eti-
kette, så man skal opføre sig hensynsfuldt over for hinanden.
Det er indbegrebet af godt sportsmanship og fair play. Under
spillet kan man få sig en hyggesnak med sine spillepartnere
og derved skabe nye venskaber og relationer.
Golf er en sport for unge og ældre, og alle dem midt imel-
lem, sporten kan rumme alle aldre på samme tid. Alle kan få
noget sjovt ud af spillet, lige meget om man er ung eller
gammel, topelitespiller eller bare vil gå en hyggerunde.

Møn Golfklub er en klub med et stærkt socialt netværk. Det
var faktisk hovedårsagen til, at min kone og jeg turde tage
springet og flytte til Møn for fire år siden for at bo og arbej-
de. Hvilket vi ikke på noget tidspunkt har fortrudt. Netvær-
ket i golfklubben har gennem mange år været vores base for
venskaber, og vi møder stor forståelse og velvilje gennem
klubbens medlemmer. Jeg har gennem de seneste tre år
været formand for klubben, og før det medlem af bestyrel-
sen, så jeg føler, at jeg har en bred indsigt i klubben.

Møn Golfklub er bygget op af dygtige og kompetente kræf-
ter, og som formand forsøger jeg – med stor respekt for for-
tiden – at bringe klubben ind i en tid, hvor kommunikation
foregår med lynets hast. Den siddende bestyrelse er en skøn
blanding af unge og ældre kræfter, som evner at byde ind
med deres respektive kompetencer. Herved sikrer vi klubben
både fremadrettet og bagudrettet.  Det er af største vigtighed,
at klubben har en god ånd, for klubben ville ikke have sin
gang på jorden, hvis ikke man kunne løfte i flok. Klubbens
medlemmer er fantastiske til at give en hånd med ved såvel
oprydning på banen som ved afvikling af store turneringer.
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Lars Kleist,
formand



Jeg ser lyst på fremtiden i Møn Golfklub. Det er en klub i
økonomisk fremdrift, hvor også antallet af medlemmer er
langsomt stigende. Møn Golfklub har en stor og velfunge-
rende seniorafdeling, som spiller flere gange om ugen. Juni-
orafdelingen er både en legeplads og et sted med seriøs
træning. Her knyttes venskaber, der holder for livet. Flere af
de unge, som kommer ud fra klubbens ungdomsafdeling
ender på landsholdet og Europatouren eller på Team Dan-
mark støtte. 

Vi har en unik begynderafdeling i klubben, både øvede og
begyndere spiller sammen for at styrke både golfspil og
socialt sammenhold. Hen over året afholdes der begynder-
weekender, hvor helt nye golfere kan få den fornødne
oplæring i tekniske færdigheder og regelstof. Faktisk er
klubbens begynderafdeling den i Danmark, som scorer
højest i en tilfredshedsundersøgelse i Dansk Golf Union. 

Klubben har både en ”mandeklub”, ”begynder”, ”senior”,
”junior” og en ”dameklub”, alle velfungerende, som spiller
ugentlige turneringer. Møn Golfklub har naturligvis også en
eliteafdeling, hvor der bruges mange kræfter på at skabe
resultater på de forskellige hold.  
Fælles for alle afdelinger er, at der er et tæt og varmt sam-
menhold, man hjælper og bakker hinanden op og alt foregår
i en hjertelig tone og atmosfære. Lige meget hvilken afde-
ling, man kommer i, ja, så føler man sig velkommen.

Jeg har spillet golf mange steder - også ude i den store ver-
den, men Møn Golfklubs bane er unik for mig, og jeg bliver
aldrig træt af at spille den, selvom jeg har spillet den mange
hundrede gange. Banen er smuk og velplejet og ligger i
smukke omgivelser. Firkløveret, som ejer banen og vedlige-
holder den, gør i mine øjne et stort arbejde for at passe og
pleje anlægget for både medlemmer og gæster, så klub, bane
og omgivelser i dag står som et meget attraktivt anlæg med
masser af muligheder for seriøs sport, leg og samvær.

Møn Golfklub er et aktiv i lokalområdet. Det mærkes tyde-
ligt blandt de lokale, Alle kender golfbanen oppe ved
Præstekilde, og klubben mærker stor opbakning fra lokale
erhvervsdrivende, skoler, kommune og borgere. Klubben
møder altid hjælpsomhed med både sponsorstøtte, positiv
omtale og samspil. Derfor skal der fra mig lyde en stor tak
for støtten i lokalsamfundet, for uden den havde vi ikke den
aktive golfklub, vi har.

Jeg glæder mig til at følge Møn Golfklub i de næste mange
år. Jeg er sikker på, at vi gentagne gange vil markere os på
verdenskortet både med dygtige golfspillere og masser af
aktiviteter på Klintevej 118.

Stort tillykke med sølvbrylluppet, Møn Golfklub.
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Møn Golfklub gennem 25 år
Tre af klubbens formænd ser tilbage

Møn Golfklub stiftedes 20. september
1992 på Hotel Præstekilde i Keldby,
men bane og klubhus var fortsat
under opførelse. Efter generalforsam-
lingen modtog vi straks 53 indmeldel-
ser og vi blev optaget i Dansk Golf
Union som klub nr. 98.

Arkitekt til såvel bane som klubhus
var Rolf Henning Jensen, som også
stod bag baner som Dragør, Fredens-

borg, Skovbo, Trelleborg og renovering af København Golf-
klubs bane. Rolf Henning Jensen tegnede ligeledes klubbens
logo med den flyvende svane. Undertegnede, som blev klub-
bens første formand, havde et meget fint samarbejde med
Rolf, som døde, alt for tidligt, i 2010. 

Flere banetegninger blev drøftet og én model var, at 2. og 3.
hul blev placeret på den anden side af Slotshøjvej, således at
nuværende 2. hul var banens 4. hul. En anden tegning bytte-
de rundt på nuværende 8. og 17. hul og green på 17. var pla-
ceret på en ø i en påtænkt sø. Der var også tegning med to
huller vest for nuværende 5. hul.

Der var banetegninger fra to andre banearkitekter og med
hjælp fra dansk golfs nestor, Frederik Dreyer, valgte vi den
nuværende udformning. Vi havde den lykke, at Dreyer var
en flittig gæst i klubben til hans død i 2005. Han har tegnet
et utal af baner i Danmark og er kendt af alle gamle danske
golfspillere. I forbindelse med DGU’s 75 års jubilæum
udgav de et magasin med bl.a. en Golfens kanon. Her var
ikke overraskende Thomas Bjørn nr. 1, men Frederik Dreyer
var nr. 2 ud af 75.

Vores baneanlæg er jo ikke ejet af klubben, men ejedes fra
starten af Golfsam, som var et samarbejde mellem Pensam
og Hedeselskabet. Senere samarbejdede vi med Driftselska-

bet Møns Golfbane og andre og nu ejes anlægget af Møn
Golf Center ApS. Vi var i starten med i Golfinsamarbejdet,
hvor vi var syv baner, som havde samme ejer og dermed for-
bundne spillerfordele.

Første store udfordring var at rekruttere medlemmer til klub-
ben. Vi havde som udgangspunkt en tegningsliste over aktio-
nærer i det nystiftede A/S Driftselskabet Møns Golfbane,
som bestod af ca. 150 aktionærer. Vi gik i luften med annon-
cering som ”Møn er et hul i jorden” og langsomt gik med-
lemsskaren op.

Kr. Himmelfartsdag, den 12. maj 1994 oprandt endelig den
dag, hvor vi godt 100 medlemmer kunne spille åbnings -
match. En skyfri dag, men hård vind fra øst. Vi havde en
naboaftale med Golfklubben Storstrømmen, at de spillede på
vores bane, mens deres klub og bane blev etableret i Ny-
købing F. – så der var da mange spillere på banen.

Klubbens første træner var Richard Frances, som kom hertil
med sin kæreste Claire Padley. Det var et ungt og engageret
par, som trods de ringe vilkår, som vi bød dem, kæmpede sig
tappert gennem sæsonen i deres ”1. klasses salonvogn”.

Anden sæson blev varetaget af Daphne Hille og David Poke,
som vi kendte fra Golfklubben Storstrømmen. Efterfølgende
kom Claire og Richard tilbage til Møn, hvor vi har haft glæ-
de af dem siden. Det er vist en unik situation, at en golfklub
har haft samme træner i så mange år med fortsat stor til-
fredshed med hans indsats.

Klubbens første år bar præg af det lille antal medlemmer. Vi
var ”én stor familie”, hvor alle kendte alle og vi havde meget
socialt samvær. Mange klubaftener med emner som: Regel-
aften, Tunesienaften, råd om sportsskader, vinaften og vi har
danset Lanciers til julefester. Diverse ”klubber i klubben”
blev stiftet.
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og flere huller måtte sløjfes og ny jord tilkøbes og anlægges.
Det drejer sig om de nuværende huller 10 til 13. De blev
taget i brug i 1998. De nedlagte huller savner vi. De havde, i
sagens natur, en meget tæt beliggenhed mod Stege Nor med
rørskov og udsigt.

I starten af klubbens levetid havde vi store problemer med
vandkvaliteten fra vore egen boring og dræningsproblemer
bevirkede bl.a., at den midterste bunker på 2. hul blev fyldt
med vand og vi tog konsekvensen og døbte den om til en sø.
Imidlertid syntes vores banearkitekt, at det lignede en TIVO-
LI-sø i forhold til Noret. Han havde nu ret og vandet blev
pumpet væk.

Rent sportsligt var vi jo fortsat en ny klub, men vi deltog i
diverse turneringer og Sportsjournalisternes Golf Klub med
Hans Grønfeldt aflagde os besøg i 1995.

En særlig oplevelse var Claire og Richard’s rejser sydpå. De
første år til Tunesien og senere til andre destinationer. Der er
særdeles fornøjelige minder for rejsedeltagerne.

Vi deltog i DGU’s årlige repræsentantskabsmøder og mod-
tog i et par år 10.000 kr. til vores juniorarbejde fra Codan, da
vi fra starten satsede meget på juniorarbejdet.

Fra 1994 kom vores klubblad i gang og det kørte indtil 2003.
Et væld af spændende læsning og informationer om match-
program, medlemsliste, artikler og nyt fra de forskellige
udvalg.

En stor udfordring ramte såvel baneejer som klub, da der
indløb klager over flere huller på banen, som lå inden for
grænsen på 100 meter til Noret. Den såkaldte strandbygge-
linje. Baneejeren tabte den anlagte sag i Naturklagenævnet
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Møn Golfklub gennem 25 år
Tre af klubbens formænd ser tilbage
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Efter to år på formandsposten overdrog Jens Erik Hammer
det ærefulde hverv til Leif Iversen som samtidig blev dom-
mer i DGU. Vi er i 1996 og medlemstallet på 237 i august.
I 1997 ændredes de organisatoriske forhold igen vedrørende
banens drift. Møn Golf Center blev afviklet og erstattet af
Pensam Natur med Niels Bjerg som direktør. Niels Bjerg var
i forvejen direktør i Skjoldenæsholm. Vi havde et fint samar-
bejde og klubmedlemmer bidrog på det nye baneanlæg med
stensamling, som vi jo kendte til fra de oprindelige huller.
Anlægget blev forsinket, da man stødte på en stenalderbo -
plads som museumsfolkene skulle undersøge, men vi tog
hullerne i brug i 1997 og havde nu rundet 300 medlemmer.

I 1998 blev tilbygningen til klubhuset færdigt og vi under-
skrev kontrakt om cafédrift med Anna Grethe Nøhr. Henning
Jensen stillede sin lade til rådighed for vintertræning. Laden
ligger til venstre for nuværende green på 10. hul. Samarbej-
det stoppede imidlertid, da vi slog huller i ladens loft!
Inden årtusindeskiftet blev par 3-banen færdig. Det er en
meget fin bane at spille på. Dels er kvaliteten i top og dels
har hullerne en passende længde.

I 2001 rundede vi endelig 500 medlemmer og nærmede os
de første 10 år af klubbens virke.
Det blev fejret på behørig vis med reception, jubilæumsfest,
jubilæumsmatch i hårdt vejr med 116 deltagere. Leif
Nyholm holdt golfklinic og klubben fik sit første æresmed-
lem. Det var advokat Mogens Jensen som tak for sin meget
betydelige og utrættelige indsats med at få enderne til at nå
sammen omkring baneejernes etablering af golf på Møn. En
uvurderlig indsats, som Mogens Jensen gennemførte på for-
billedlig vis.

I alt en indledende fase, der til trods for, at klubben fik en
”nøglefærdig” bane, alligevel indpodede en pionerånd i alle
os, som bidrog til klubbens første leveår.

Årene i min formandstid 2003-2010
var på mange måder turbulente. Der
var skiftende ejere af golfanlægget,
skiftende bestyrere af cafeen og op og
nedgang i medlemstilslutningen til
klubben.

Anlægget blev for 25 år siden etable-
ret ved samarbejde mellem Arne Nor-
dahl som ejer af Præstekilde Hotel og
Pensam Natur A/S som mente at kun-

ne investere i golfklubber til gavn for deres pensionskasse-
medlemmer. Pensam erhvervede syv golfbaner under en
Golfin paraply. Tilgangen til golfspillet var stor på det tids-
punkt, så ideen var god nok, specielt med den mulige syner-
gi mellem golfspil og hotelophold som en pakke. Imidlertid
blev der anlagt mange nye baner, som konkurrerede om spil-
lernes gunst, så det blev umuligt at få vilkår som tilfredsstil-
lede Pensams medlemmer.

Klubbens bestyrelses og udvalgs samarbejde om baneforhold
og brug af banen var fint, men det kom der ikke flere ind-
tægter af.

I juli 2007 fik vi så pludselig meddelelse om, at Golfin
anlæggene var solgt til Proark ApS, et selskab under Michael
Kaae Andersens ejendomsinvesteringsselskab, med tilbage-
virkende kraft fra 1. januar 2006. Proarks tilgang var rent
forretningsmæssig, hvilket trods gode indledende relationer
betød kontingentstigning på 5,35% i 2006 og varslet yderli-
gere 10% over de tre næstfølgende år. Trods dette kunne der
ikke skabes balance i regnskabet, så ved en pressemeddelel-
se af 22. december 2009 fik vi orientering om, at ”firkløve-
ret” havde overtaget alle faciliteterne ved årsskiftet. Og man-
ge tak for det, så kom det ved indgåelse af leje- og samar-
bejdsaftalen ro i lejren med vore gode kendte partnere Gitte
og Steen Andersen og Claire og Richard Frances som ejere.

Jane Heller

Knud Ryberg fortsat
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I 2003 forpagtede Herlige Hanne cafeen til stor tilfredshed
for alle. Desværre havde Hanne en sådan succes med sin
madlavning, at hun havde grundlag for sin egen forretning
med mad ud af huset, hvilket mange af os til stadighed har
glæde af. Men cafeen skrantede, jeg har talt til 4 forskellige
forpagtere fra 2006 til 2009 indtil firkløveret også tog den
del på sig i 2010, til stor tilfredshed for alle.

Vi havde i de otte år en rigtig god og flittig bestyrelse, som
fik udvalg og klubliv til at fungere, til stor glæde for med-
lemmerne. Vi fik indført par-3 medlemsskaber, vintermed-
lemskaber, prøvemedlemsskaber og flexmedlemsskaber, alt
til gavn for klubben og medlemmerne. Jeg vil tillade mig i
den forbindelse specielt at fremhæve Willy Hemmingsens
indsats i begynderudvalget som den ildsjæl, som både kom
med mange af ideerne og gennemførte dem. F.eks. fadder-

skaber for nye medlemmer, som kunne blive trygge ved at
gå ud at spille stor bane med et erfarent medlem, som havde
stillet sig til rådighed på en liste. Willy stod også i mange år
for hele den teoretiske begynderundervisning og introduk -
tion til glæderne ved golfspillet. Et kontant resultat: med-
lemsfremgang fra 2002 på 517 medlemmer til 2009 på 723
medlemmer.

Vores vision for Møn Golfklub var at stille en velholdt og
smuk bane samt gode klub- og klubhusfaciliteter til rådighed
for medlemmer og gæster, at skabe et godt kammeratskab
blandt medlemmerne og fremme medlemmernes kendskab
til golfreglerne og golfspillet etik. Og det kan vel stadig bru-
ges!
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Møn Golfklub gennem 25 år
Tre af klubbens formænd ser tilbage

I årene 1996 – 2003 og 2013 – 2014
varetog jeg posten som formand for
Møn Golfklub. Den første formands-
periode er summarisk beskrevet i
Knud Rybergs indlæg, så i dette ind-
læg vil jeg focusere på den sidste for-
mandsperiode, som blev aktuel på
baggrund af en forholdsvis dramatisk
episode i klubbens historie.

Efter Jane Hellers formandsperiode
blev formandsposten varetaget af Nigel Hawkesworth og
efterfølgende af Ralph Sigurdskjold. Samarbejdet mellem
bestyrelse og centrets ledelse blev i denne periode mere og
mere belastet og endte i oktober 2013 med, at bestyrelsen
trak sig ved en ekstraordinær generalforsamling d. 6/10 – 13.

Baggrunden var kort fortalt, at der ikke kunne opnås enighed
om en ny lejekontrakt. Hidtil blev klubbens leje af golfbanen
beregnet som en procentsats (93%) af det samlede medlems-
kontingent. Klubbens økonomi var således ikke i særlig grad
påvirket af bevægelsen i medlemtallet. Denne konstruktion
blev underkendt af SKAT og DGU og der skulle tegnes ny
kontrakt med faste beløb for bl.a. baneleje, vedligeholdelse
m.m. Klubbens økonomi ville herefter blive meget følsom i
forhold til bevægelser i medlemstallet, da det fulde beløb for
en nedgang i medlemstallet ville påvirke klubbens regnskab.

Det belastede forhold mellem bestyrelse og ejere blev yderli-
gere belastet og endte i konfrontation, da der ikke kunne
opnås enighed om en kontrakt.

Bestyrelsen valgte at indkalde til en ekstraordinær general-
forsamling for at få medlemmernes opbakning til deres syns-
punkt og deres konfrontatoriske position i forhold til ejerne.
På en særdeles velbesøgt generalforsamling opnåede besty-

relsen ikke denne opbakning og trak sig som varslet kollek-
tivt tilbage.
Inden generalforsamlingen var jeg blevet opfordret til at
påtage mig formandskabet igen, hvis den siddende bestyrel-
se gik af. Jeg blev således valgt som formand for en besty-
relse som dels bestod af tidligere garvede bestyrelsesmed-
lemmer og enkelte nye ansigter.

Det lykkedes den nye bestyrelse at finde et kompromis, så
der ret hurtigt kunne indgås en etårig lejeaftale, som efter
godkendelse i DGU kunne træde i kraft med virkning fra
1/1-2014.

Bestyrelsen måtte nu påtage sig den påtrængende opgave, at
stabilisere medlemstallet, så den nye kontrakts bestemmelser
om fuld gennemslagskraft fra bevægelser i medlemstallet
ikke skulle undergrave klubbens økonomi i en situation, hvor
mange klubber oplevede vigende medlemstal.

Et af de nye bestyrelsesmedlemmer var John Kreiner, jour-
nalist og mangeårig medarbejder i DGU, som løftede klub-
bens PR-niveau til usete højder. Klubben blev i uge- og
dagspresse og i DGUs platforme omtalt i et omfang, som
ikke var set tidligere og derudover blev der bl.a. udarbejdet
fordelagtige tilbud til nye medlemmer. Det lykkedes at fast-
holde medlemstallet på et niveau, så vi i 2014 turde indgå en
aftale om en toårig forlængelse af kontrakten og jeg kunne
således planmæssigt trække mig tilbage som formand og
overlade pladsen til Lars Kleist.

Leif Iversen
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Tillykke til Møn Golfklub med de første 25 år
Af Advokat Mogens Jensen

Det er som at være til et barns 25 års
fødselsdag.

Det kan jeg ikke påberåbe mig fader-
skabet til alene, men må betragtes
som ”bidragspligtig”, da jeg var i
nærheden af gerningsstedet i 1992.

Jeg har været lidt i de gamle papirer
tilbage til 1991, hvor det hele startede. Havde vi vidst, hvad
vi skulle igennem i Driftsselskabet frem til 1997, tror jeg
ikke vi var begyndt, så det var godt, at tingene kom lidt efter
lidt. Da klubben blev stiftet på Driftsselskabets foranledning
blandt vore aktionærer, kom der nye idéer og inspiration i
arbejdet for den nye golfbane.

Vi oplevede klubben som meget positiv og ansvarsfuld og vi
fik et godt samarbejde. I klubben opfattede de os vist lidt
træge og visionsløse og det er sikkert rigtigt, men vi havde
det store problem, at vi ikke havde nogen kontante penge. På
et tidspunkt måtte tre bestyrelsesmedlemmer Helge Eskling,
Steffen Steffensen og Arne Nordahl personligt kautionere for
en kassekredit i en kort periode.

Ejeren af golfbanen, Golfsam, som ellers ikke var imponeret
af os, troede at Driftsselskabet havde en særlig evne til at få
samarbejdet med klubben til at gå godt, men det var natur-
ligvis ikke vores fortjeneste. På denne baggrund blev jeg,
som Driftsselskabets bestyrelsesformand, bedt om at være en
slags ekspert/mægler mellem driftsselskabet og klubben på
en af deres andre baner. Det tog en dag og jeg fik 6 flasker
rødvin for denne indsats. Om det lykkedes, har jeg aldrig
turde spørge om. Golfsam arbejdede vi sammen med i seks
år og jeg vil fortælle lidt om vor relation som den ændrede
sig med årene.

Driftsselskabets stilling var vanskelig. Vor aktiekapital på
1.330.000 kr. var bundet, da vi stedse skulle stille en tilsva-
rende garanti overfor Golfsam og derudover betale en årlig
leje på 10% af anlægssummen til Golfsam. Vi betalte aldrig
nogen leje og ad åre fik vi frigivet garantien, hvorefter vi
brugte aktiekapitalen til at drive banen for indtil pengene var
brugt.

I begyndelsen fik vi voldsomme og truende breve fra Golf-
sam og vi måtte igennem stormfulde møder, hvor de talte om
retssag og konkurs. Vi svarede venligt og forklarede, hvad vi
gjorde, samtidig med, at vi passede vort arbejde i Driftssel-
skabet og bl. a. henviste til, hvor godt klubbens medlemmer
hjalp, hvor de kunne. Som årene gik forstod de vor situation
og at vi ikke prøvede at udnytte dem. Det tog blot længere
tid at få gang i banen end andetsteds. På golfsams andre
baner kom det flere steder til voldsomme sammenstød og til
sidst begyndte Golfsam at komme til os med deres proble-
mer andre steder. Min erfaring fra de seks år er, at kun hvis
alle står sammen, ejer/klub, og tager behørigt hensyn til hin-
anden, kan bane og klub blomstre.
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Vejen til Firkløveret
Af Gitte og Steen Andersen, Claire og Richard Frances

Vi købte vores arbejdsplads for at bevare den som 
tidligere

I 2009 begyndte Proark, som ejede banen dengang, at plan-
lægge en ændring af forholdene på Møn for at spare penge.
Det indebar blandt andet, at al aktivitet i klubhuset skulle
flyttes til Præstekilde og klubhuset skulle stå tomt. Det ville
vi ikke acceptere, for så ville klublivet helt forsvinde.

Steen havde passet og plejet banen ”som det var hans lille
barn”, men hver gang han havde sparet sammen til lidt for-
bedringer, blev det opslugt i hele Proark koncernens budget
og han skulle spare yderligere hvert år.
Steen havde derfor hvert år, når han var til budgetmøde i
Proark, spurgt, hvad banen skulle koste, hvis han ville købe
den. Det havde han ikke fået noget konkret svar på, men i
2009 blev tonen lidt anderledes, da han spurgte om prisen,
for så var de villige til at forhandle.

Samme år kom der ny direktør i Møns Bank, Flemming
Jensen, han spillede golf og kunne se vigtigheden i at bevare
hele Golf Centeret, som det var. Gitte og Steen begyndte at
forhandle, men da de var afhængige af, at Richard ville blive
som træner, blev Claire og Richard hevet ind i forhandlinger-
ne. Vi var alle 4 interesserede i at bevare vores arbejdsplads
og vi kendte hinanden godt. 2009 blev ”et langt år”, hvor
forhandlingerne stod på og vi ikke måtte sige noget offent-
ligt om det.

Lige før årsskiftet skrev vi under på overtagelsen pr. 1.1.
2010. Men hvis vi havde vidst, at den store momsproblema-
tik, som medførte krav om indgåelse af nye kontrakter med
golfklubben, kom frem året efter, havde vi nok ikke købt
golfbanen. Da hverken SKAT eller DGU kunne levere enty-
dige retningslinier for en godkendt tekst til en kontrakt, blev
det en sej kamp at få kontrakterne på plads med klubben.

Samtidig fik vi mange andre udfordringer med caféen. Vi fik
derfor en ekstra arbejdsopgave, da vi besluttede selv at styre
caféen i stedet for at forpagte den ud. 

Det er ikke til at forstå, at det er den 8. sæson, vi er ved at
afslutte, men uden medlemmernes opbakning, havde det
ikke været muligt. Vi arbejder alle mange timer, men det er
det værd, når man får en masse glade kunder ind, som roser
vores arbejde.

Vi får nogle store økonomiske udfordringer de næste år, da
der skal nye maskiner til, så det er klart, at der skal hverves
flere medlemmer til klubben, så vi kan forrente en leasing af
nye maskiner.



Seniorklubben

Omtrent samtidig med klubbens 25-
års jubilæum kan senior klubben eller
”de uovervindelige” ligeledes fejre 25
års jubilæum. Til orientering skal
nævnes at navnet kom helt fra starten,
hvor seniorerne uanset vejret, ”altid”
på spilledage gennemførte at spille
golf. Jo, de første pionerer var barske
og stædige.

Klubben opstod ved at nogle medlem-
mer fik andre, der opfyldte aldersbetingelserne, til at møde
frem på bestemte tidspunkter – som regel tirsdag og fredag
morgen tidligt – hvor man trak lod om, hvem der gik ud i de
forskellige bolde, dog således at de der kun gik 9 huller
mødte en time senere. Tiderne aftaltes om efteråret med
baneejeren, og det var ikke altid lige let at få ønskerne
opfyldt, så i enkelte år var start om sommeren kl 06.45. Alle
skulle i sæsonen gå ud over 1. tee, så ind imellem blev det
en langstrakt affære. Da spillerne på 9 huller også skulle
benytte 18. hul på vejen hjem kunne der opstå kontroverser
mellem 9- og 18 huls spillere, men problemerne blev natur-
ligvis løst.

Fra år 2000 og frem var fremmødet på seniordagene 60-70
spillere, og ideen om at der kunne spilles på en anden måde
blev afprøvet, og med uvurderlig hjælp fra vor chefgreenkee-
per Sten Andersen etableredes hul 12/13, der efter et par år
blev et rigtig fornuftigt hul, ligesom det bevirkede at 9 huls
spillere ikke skulle bruge 1. tee. Samtidig etableredes parke-
ringsareal ved hul 11 og 12 samt hul 13 og 15. Alt dette gav
mulighed for en slags gunstart for 18 huls spillere mens 9
huls spillere gik ud fra 7. tee. I parentes skal det bemærkes
at Henning Jensen, der i sin tid lagde jord til hullerne 10-13,
ofte havde været på ”fisketur” i søen og med rund hånd gav
bolde til 18 huls spillere. Omlægningen gav nu 9 huls spil-
lerne mulighed for også at få egne bolde igen.

Systemet fungerer nu sådan, at alle stort set er færdige med
runderne inden for ca. 30 minutter, så der er tid til en god
snak og en forfriskning efter spillet. Rammerne for en god
gang golf er således sat hver mandag og torsdag morgen, så
det er bare om at møde op.

Seniorklubben har ingen medlemslister (og får det for-
håbentlig aldrig) og der betales intet kontingent.

Når der mødes op til det fastsatte lodtrækningstidspunkt,
betales der kr. 10, herefter kan man kalde sig medlem, hvis
alderen er på plads. Beløbet går i hovedsagen til præmier,
der uddeles til ca. hver 4. deltager. Nu er præmierne en sed-
del, der kan anvendes i cafe eller shop, men i starten var det
væsentligst rødvinspræmier. Det var et stort arbejde for for-
manden både at finde tilbuddene og så transportere vinen til
klubhuset. Til illustration kan nævnes, at i 2003 købtes 1164
flasker og niveauet lå deromkring hvert år. Udover præmier
for den enkelte dags spil er der også tradition for ekstra
præmier ved afslutningen af forårs- og efterårsturneringerne.
Hvert forår og efterår afholdes gennemgående turneringer,
hvor de 5 bedste runder ud af 10 mulige opgøres. Endvidere
indgår eclectic match i dette koncept.

Seniorklubben har årligt venskabsmatch med Falster Golf-
klub og senest Halsted Kloster, som spilles på skift ude og
hjemme. Endvidere arrangeres ture til naboklubber af udvalg
i seniorklubben, som regel en gang om måneden.
Det nærmeste seniorklubben kommer noget der ligner gene-
ralforsamling er efterårsafslutningen, hvor der som regel er
medbragt bilagsmappe med udgiftsbilag og opgørelse af ind-
tægter. Af og til er det også stillet op i regnskabsform, men
alle, der ønsker se noget kan bare se, hvad de vil. På dette
møde vælges formand og udvalg som regel uden større
postyr. Som formand for seniorklubben har i tidens løb funge-
ret Jørn Tümmler, Flemming Klug, Laurs Friis og Preben
Bjerregaard. Nuværende er Knud Erik Petersen. Formand for
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Preben Bjerregaard



9-huls spillere er Erik Hansen, der har fungeret siden år 2000.
Udover de hjemlige aktiviteter arrangeres også 4-5dages ture
rundt i landet med spil på fremmede baner. I starten benytte-
des tilbuddet fra Golfin med spil på andre Golfin baner og i
en del år var basen på Hornslet Kro, med spil på Århus
Ådal, Kalø og Hjarbæk Fjord. Arrangørerne var her Flem-
ming Klug og Jens Arthur Sørensen. De seneste år har Villy
Hemmingsen forestået turene og det har så været Ballumhus
Kro, Hundested Kro, Kibæk Hotel samt Bornholm.

Der har også været plads til udlandsture, således 2 gange til
Polen, Tyskland og en uge på Islantilla Golf i Spanien. Disse
ture giver naturligvis en ekstra dimension i det sociale liv i
klubben og en masse gode oplevelser for deltagerne.

Endelig skal også nævnes at torsdag i efterårsferien dystes
med klubbens juniorer.

I det daglige er det golf, der koncentreres om. Mandag er
forbeholdt at spille stableford, medens torsdag spilles andre
former for spil, såsom slagspil, greensome, hallington, best
ball mv.

På spilledagene er alle Møn Golfklubs medlemmer velkom-
ne til at gå ud sammen med “de uovervindelige”, men kan
ikke deltage i præmierne og skal naturligvis ikke betale.
Samstillende kan seniorklubbens motto skrives således:

Vi skal spille golf

Vi skal have det sjovt

Vi skal ikke spille golf så meget, at vi ikke har det sjovt

Vi skal ikke have det så sjovt, at vi ikke spiller golf.
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Golfudfordringer for alle gennem 25 år
Af John Kreiner

Møn Golfklubs bane har potentialet i
sig til en mesterskabsbane. Det er så
lidt, der skal til, før den generelt
meget velholdte bane kan udfordre
selv de bedste – selv om banens
længde nok kræver lidt mere.

Når man, som jeg, efter omkring 40
år som aktiv golfspiller og -skribent

af forskellige årsager beslutter at lægge golfkøllerne på hyl-
den, sletter man jo ikke alt.
Og da slet ikke raden af oplevelser, de 40 år har bragt én.
For mit vedkommende som golfjournalist har årene selvsagt
også betydet besøg og spil på et ret stort antal golfbaner i
ind- og udland. Også her står jeg tilbage med et hav af ople-
velser fra baner, jeg har spillet.
De mest fantastiske baner, der tegner sig i min erindring, er
baner som Royal County Down i Nordirland, Kingsbarns øst
for St. Andrews i Skotland. Det betyder, at jeg nødvendigvis
har spillet godt på de baner, men helhedsindtrykket har gjort
et dybt, dybt indtryk på mig.
Som en af de største udfordringer, jeg har mødt, bør nævnes
Carnoustie Championship, der skal lægge fairways til The
Open Championship – British Open – igen til næste år. Jeg
har spillet den adskillige gange og fået læsterligt klø af den
hver eneste gang. Uden at have nogen form for masochisti-
ske tilbøjeligheder, så vil den bane altid stå som noget
særligt i min hukommelse.
Og så naturligvis Old Course i St. Andrews, som jeg har fået
spillet nogle gange. Det er på ingen måde en af de bedste
golfbaner, jeg har spillet. Og med 167 bunkers mere eller
mindre i spil, tæt tilgroet af de modbydeligt stikkende gorse-
buske (med de smukke blomster) samt uforudsigelige
opspring, når bolden rammer fairway, er det bestemt heller
ikke nogen nem bane. Alene dens historie og tanken om alle
de legender, der har spillet her gennem årene, kan få det til

at gyse lidt, når man går der. Og uanset rundens spillemæssi-
ge kvalitet, så er det med stor ydmyghed, man går over Swil-
can Bridge og videre op ad 18. fairway, ind i den gamle by,
hvor 18. green ligger. De nævnte baner har det til fælles, at
de er links-baner, og alene det fortæller, at så er man ude i
særlige udfordringer af spillet.

Jeg elsker links-baner. Jeg har skam også spillet dejlige
park land-baner såvel i Europa som i USA, og f.eks. Druids
Glen i Irland er én af de baner, jeg heller aldrig vil glemme.
Jeg har spillet masser af skønne golfbaner i Spanien, Portu-
gal, Nordafrika, Tyrkiet, der for mange er de mest yndede
rejsemål. Men ingen af de baner har sat sig spor i min
hukommelse, der ikke kan slettes af tiden. 
Jo, de er da pæne med deres velfriserede fairways, fine hvide
sand i banernes bunkers, ofte med vajende palmer og rough,
hvor man kan finde bolden hver gang.
Sådan er der nogen, der foretrækker det. Jeg kan bedre lide
golf, når naturen også bliver en vigtig del af spillet.

Møn glemmer man ikke
Herhjemme er én af de baner, der rigtigt lever op til mine
ønsker og forventninger, og derfor har sat sig et uudsletteligt
spor i min hukommelse, Møn Golfklubs bane. Alene belig-
genheden, hvor Møns enestående natur danner en perfekt
kulisse til en golfoplevelse gør denne bane uforglemmelig.
Og så betyder selve spillet næsten mindre.
Jeg er ofte blevet spurgt, om banen på Møn er let eller svær
– spørgsmål, der ofte stilles af golfspillere om baner til golf-
spillere. Mit svar har altid været – og vil altid være det sam-
me: ”Det bestemmer du selv!”
Mærkeligt svar, men sandheden er, at den, der går ud og
spiller, som om han/hun er bedre, end vedkommende reelt
er, vil finde en svær bane, mens den, der spiller efter sit han-
dicap og bruger hovedet vil finde en bane i en noget mere
overkommelig sværhedsgrad.
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Og lette golfbaner findes ikke, for det ville jo betyde, at alle
spillede til handicap eller bedre, hver gang de gik en runde –
og sådan er virkeligheden da vist ikke…
Få steder passer dette vel bedre end på Møn.

Er 13. let eller svært?
Et godt eksempel er banens 13. hul. Par 4, let dogleg ven-
stre, 365-255 meter. Green er ret åben, men dog beskyttet af
en dyb bunker i højre forkant.
Ikke nogen skræmmende beskrivelse…
Mon ikke de fleste, der er bare lidt ude over begynderstadiet
kan slå 160-170 meter fra f.eks. gul tee til lige kort af den
bunker, der ligger i selve dogleg’en? Og derfra 150-160
meter til forkant green til en birdie-chance eller som mini-
mum en par?
Men gør alle det? Næ. De fleste skal lige ha’ ”lidt mere”, og
før de ved af det (og bestemt ikke hvorfor?), så ligger de i
den dybe rough til venstre og skal bruge mindst ét slag for
bare at få bolden i spil igen, og pludselig lurer der en bogey
eller det, der er værre.

Er det blevet et svært hul af det, Bestemt ikke, men et dumt
spillet hul.
De unge ”longhittere” kan skære dogleg’en og gå efter green
fra tee-stedet og putte efter en eagle.  Bliver det så et let hul?
Spørg én, der ikke ramte bolden helt så præcis som ønsket.
Lange slag kan blive rigtigt gode, men også rigtigt skæve og
rigtigt langt ude i vanskelighederne.
Er det et let eller et svært hul? Du bestemmer det næsten
selv…

9. hul – banens længste – med sine godt 500 meter fra gul
tee, er det svært? Faktisk ikke, men det er langt og stiger
jævnt i terrænet fra teested til green, og så bliver det svært
for de fleste, når de vil slå længere, end de kan.

Ud fra det, skulle banens 2. hul på bare 121 meter fra gul
være et nemt hul. Tre bunkers foran og på siderne og et
vandløb bag, der fanger boldene, hvis man i forsigtighed
tager et længere jern for at slippe fri af de nævnte bunkers,
betyder, at det ikke nødvendigvis er et let hul.

Hullerne på banen er lette eller svære, som man selv gør
dem, hvis man glemmer at bruge hovedet.
Nogle af hullerne mangler lidt længde, men der er potentiale
til en mesterskabsbane. Fairways skal klippes smallere, rou-
gh’en skal nok trimmes, og greens klippes hurtigere, før den
vil være en virkelig udfordring for de professionelle eller
den absolutte amatørelite. Egentlig en forholdsvis enkel sag,
for en i forvejen altid velplejet bane.
Og det betyder ikke, at selv de skrappeste vil kunne gå ud og
”brænde banen af”, hver gang de spiller, som banen ligger i
hverdagen.
Men det gør samtidig heller ikke banen til et ”mareridt” for
motionsspilleren med et mellem eller højt handicap. Handi-
capspillere bestemmer nemlig også selv om banen på Møn
skal være let eller svær…
Og man kan stadig få en stor golf-oplevelse.
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Den rough, der kan være et (tidsrøvende) problem ved større
turneringer, er et evigt diskussionsemne blandt klubbens
medlemmer, hvor nogle ligefrem vil have den klippet helt
ned.
Selvfølgelig skal der være rough på en golfbane, og selvføl-
gelig skal man ”straffes” for at spille sin bold ind i rough’en.
Men ”straffen” bør være et svært slag, og ikke en tabt
bold…

Det er en enkelt dråbe malurt, men sjældent noget, der kan
ødelægge en god oplevelse.
Netop bevidstheden om, at banen kan være en oplevelse for
alle golfspillere – uanset spilleniveau betyder, at den – for
mange – lidt afsides beliggenhed, stadig er værd at køre
efter. 
Det lyder næsten som et reklameslogan, men om Møn 
Golfklubs bane lyder det ikke forkert, hvis man siger: 
Golfudfordringer for alle..!
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Service

Bil Center Syd A/S
Vordingborgvej 19

4773 Stensved

55 38 60 27

www.bilcentersyd.dk
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25 år med juniortræning

Gennem de 25 år, som Møn Golfklub
har eksisteret, har jeg været træner for
juniorerne bortset fra en sæson
(1994). Det betyder, at nogle af de
første juniorer, som jeg underviste nu
vil være i 40’erne!

Jeg kommer fra et land, hvor du –
selv om du ikke spiller golf – ved,
hvad golf er, eller du kender nogen,
som spiller golf og du kan se golf

jævnligt i TV. Da jeg startede på at undervise i Danmark, var
der mange børn, som ikke vidste noget om golf.

Igennem tiden har jeg oplevet mange ting – lige fra luftslag
og frustrationer på banen til deltagelse i danmarksmesterska-
ber, internationale sejre og udvælgelse til landshold, men
uanset hvilket niveau de enkelte juniorer har haft, har det
altid været interessant og spændende at undervise dem.

Der er to vigtige ting, som juniorer må lære til en start – de
er deres egen dommer og de kommer ofte til at spille med
voksne. Derfor må de være ærlige og opføre sig ordentligt.
Noget af det, jeg har været mest stolt af ved vores juniorer,
er, at de er kendt for deres gode opførsel og succes, når de
har deltaget i turneringer på andre baner.

Min filosofi i forhold til træning af juniorer er, at det skal
foregå i en sjov og afslappet atmosfære, hvor de alle kan
træne sammen. De unge, nye og højhandicappere kan få
inspiration fra de ældre lavhandicappere – det er meget vig-
tigt, at der er nogle ”stjernespillere”, som de nye kan se op
til.

Der har igennem årene været en række af sådanne spillere i
klubben – f. eks. kan nævnes: Nicolas Schibitz, Matthias
Jessen, Andreas Hartø, Nikolaj Helles, Alexander Frances,
Emil Priergaard og Sofie Oddermose.

Jeg har altid prøvet at vurdere hver enkelt juniors potentiale
og prøvet at opmuntre dem til, at blive så gode som muligt.
De enkelte spilleres drømme kan være meget forskellige, for
nogle er det nok at blive i stand til at spille 18 hullers banen
og spille klubturneringer, mens det for andre er, at komme
på landshold og blive professionelle.

Vi har altid haft gode juniorer i Møn Golfklub, men i
2009/2010 havde vi pludselig mange talent-fulde juniorer i
alle aldersgrupper på samme tid. Jeg besluttede i samarbejde
med juniorudvalget, at give juniorerne chancen for at arbejde
lidt mere seriøst med deres golf og startede en talentudvik-
lingsgruppe. Vi trænede hele året – også i vintermånederne –
og udvidede træningen med psykisk og mental træning. Det-
te fik en øjeblikkelig effekt på resultaterne. I 2012 vandt de
yngste spillere (U16) danmarksmesterskabet i holdkonkur-
rencen og de ældre juniorer vandt danmarksmesterskabet i
hold for elitejuniorer ved at vinde over større klubber som
Smørum og Hillerød!
Som et resultat af vores succes med juniorerne er Møn Golf-
klub i de seneste to år blevet udpeget som et af DGU’s
udviklingscentre for håbefulde unge juniorer fra andre golf-
klubber fra hele regionen. De kommer til Møn Golfklub for
at jeg kan træne dem, så de kan forbedre deres færdigheder.

I de første 25 år har der været masser af højdepunkter og
sjov i arbejdet med juniorerne og jeg er sikker på, at det vil
der blive meget mere af i fremtiden.

Richard Frances
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Tillykke

Jeg kan stadig huske de første slag jeg slog som golfspiller,
da jeg som 12-årig cyklede fra mine forældres sommerhus i
Ulvshale til Møn Golfklub om vinteren. Da jeg tog mod til
mig og spurgte Niels Lohse, Erik Pedersen og Mikael
Berggreen om jeg måtte følge med på deres runde. De sagde
ja. På 15. hul fik jeg lov til at putte på vintergreenen. Bolden
gik i hul og jeg var solgt.

Det blev starten på min golfkarriere. Jeg blev meldt ind i
Møn Golfklub og kunne ikke lægge køllerne fra mig. Når
jeg fik fri fra skole i København tog jeg toget til Vordingborg
og bussen til Keldby, så jeg kunne nå at træne et par timer
inden mine forældre tog turen i bil. Fodboldstøvlerne blev
lagt på hylden. Jeg ville kun spille golf.

Der er ingen tvivl om, at Møn Golfklub har betydet enormt
meget for min golfkarriere. Hvis ikke klubben havde været
et dejligt sted at komme, var jeg så fortsat med at spille
golf? Hvis ikke Richard havde taget mig under sine vinger
og så et potentiale i mig, havde jeg så haft motivationen til at
lægge alle de timer i træningen, som det krævedes for at nå

europatouren? Hvis ikke klubben var villig til at satse på eli-
tearbejdet, havde mine forudsætninger så været gode nok?
Mit helt klare svar på alle tre spørgsmål er “nej”.

Når jeg tænker tilbage på, hvad der lagde grundstenene for
min karriere, så fylder Møn Golfklub enormt meget. Den
måde jeg blev taget imod på og de opløftende kommentarer
jeg fik med på vejen, når jeg havde spillet en god turnering
betød mere end de fleste ved. Juniorarbejdet og stemningen
omkring juniorerne i klubben er noget af det bedste jeg har
oplevet i Danmark. 

Selvom jeg har oplevet mange ting i min golfkarriere, så er
der mange oplevelser på Møn, der har en særlig plads i mit
hjerte. Jeg kan stadig tydeligt huske da jeg som 15-årig gik
under par første gang. Jeg kan huske de mange dyster jeg
havde med Mathias Jessen om klubmesterskabet over flere
omgange. Jeg husker alle morgenrunderne med min far.

Set fra en elitespillers perspektiv er Møn Golfklub i gode
hænder. Alex er på vej til USA for at gå på college. Det var
samme tur jeg tog, og jeg er sikker på, at han har evnerne og
talentet til at drive golfen til noget stort. Det glæder en gam-
mel mønspiller at se. Derudover bliver der ved med at kom-
me nye juniorer til. Den sidste europatourspiller er ikke
kommet fra Møn Golfklub endnu!

Selvom min hjemmeklub i dag ikke er på Møn, så vil Møn
Golfklub altid have en helt speciel plads hos mig. Havde det
ikke været for klubben i Keldby, så havde jeg aldrig spillet
på europatouren. Det er der ingen tvivl om. For det skal der
lyde et stort tak fra mig.

Slutteligt vil jeg ønske klubben stort tillykke med jubilæet!
Jeg glæder mig til at være med til at fejre klubben!

Hurra fra Andreas Hartø
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Møns Bank ønsker
Golfklubben et  
stort tillykke med  
de første 25 år.

Vi glæder os til de  
næste 25...

Tillykke!

Fra én jubilar til en anden

Konditori &Café
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Kvalitet der ses!    www.isak-jensen.dk

Vi kan ihvertfald hjælpe dig 
med dit syns-”handicap”

Service og reparation af alle bilmærker, 
med og uden fabriksgaranti

GRATIS lånebiler

Forsikringsskader og pladearbejde

25 til 30% på dæk & fælge 

Stenslagsreparation og rudeskift

Køb og salg af brugte biler

Undervognsbehanling og klargøring

Kort sagt: Alt mellem nummerpladerne

Også:

Klima- &

A/C test

www.galsgaardbiler.dk
anders@galsgaardbiler.dk

Udlejning af biler og materiel

M
o

to
rb

ø
r

. 
S

ti
ll

a
d

s 
. 

F
e

st
te

lt
e M

in
ig

ra
ve

r 
. P

la
d

e
vib

ra
to

r

Biler . Trailer . Autotrailer . Tagboks

 

 

  
 

  
  

 
  
 

2   Jubilæu

    1992 - 2      
25 års Jub

    92 - 2017

sr5 åd 2em
ekkylli tlubk

-foln GøM
rekkes ønVi

 

 

  
 

  
  

 
  
 

  
um

 

 

  
 

  
  

 
  
 

.dkinfo@moengolfcenter
081326lf. 55T

Møn Golf Center

0,-. 6klæde til kr
Jubilæums hånd-
ning tilbyder vi et
I denne anled-

!mlæubiuJ
sr5 åd 2em

 

 

  
 

  
  

 
  
 

 

 

  
 

  
  

 
  
 

.dk.moengolfcenterwww
g

 

 

  
 

  
  

 
  
 



     29

GOLFVISEN
Melodi: En skål for den mø…
Tekst: Flemming Klug
På Møn spilles golf nu, hvor er det dog rart,
og banen så smukt er placeret.
Vi golfer derudad – bliver gode, meget snart,
jo, vi får skam rigtigt marcheret.
Tag en tur min ven, tag en tur min ven
og lad Norets skønhed bringe dig igen
ro i sjælen samt til øjets velbehag
indtryk du kan gemme på til næste dag.
Man øver og øver, og træner med flid,
og Richard han retter til fulde,
man synes dog ikke det hjælper en ….
det troed man fast at det skulle.
Prøv igen min ven, prøv igen min ven
tag et andet jern, og sving så igen,
med lidt tålmod kommer det jo nok en dag
den dag skal vi rigtigt ha et festligt lag.
Og indspil og putting, det er meget svært..
der føles og tænkes før slaget,
men ærligt jeg mener, det synes meget sært
man ikke kan nærme sig flaget.
Put så i min ven, put så i min ven –
sving korrekt, så når den nok derhen,
se nu sejler den mod hullet nær og tæt –
kom den i ? – ja prøv du blot et lille gæt.
En skål for den bold, der går som den skal
skål for den enlige svale.
En skål for den bold, der suser godt afsted
i luften for derpå at dale
nær til hullet hen, nær til hullet hen –
så man glad igen og siger: du min ven ..
nej, nu sejler den jo ret mod roughen ud –
koncentrer dig nu, til næste skæve skud.
Men samværet har vi, og klubhus sågar –
vi trives og hygger os sammen.
Man pludrer om Eagle, og Birdie og Par,
det hele det danner jo rammen
om det fine spil, om det fine spil.
Selv ”kaniner” spiller når de vil,
god og dårlig, alle kan de spille med
revisorer, bønder – og en enkelt smed.

Det sociale samvær 
trives i klubben
På klubbens Hul 19 (klubhuset) trives det sociale samvær
bl.a. i form af klubarrangementer med lejlighedssange. Der
er igennem de 25 år skrevet mange af slagsen. Redaktionen
har ud fra det historiske perspektiv valgt at genoptrykke den
første skrevet til en klubfest i Møn Golfklub af Flemming
Klug. Et af klubbens første medlemmer, som desværre er
afgået ved døden for en del år siden.
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Vi ønsker tillykke til
Møn Golfklub
med de første 25 år

Bog&idé
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