
Generalforsamling 21. juni 2021 Svendborg Golf Klub. 
 
Begynderudvalg. 
Grundet gældende restriktioner i forbindelse med Corona startede sæson 2020 senere end normalt. Nemlig 
omkring d. 18. maj 2020. Da der samtidigt var et udendørs forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer 
startede vi med inddeling i hold, hvor hvert hold fik 2 – 3 hjælpere tildelt, således der maksimalt var 10 
personer samlet ad gangen. 
Der startede 25 prøvemedlemmer d. 18. maj 2020 og der kom løbende flere prøvemedlemmer til.  
Ved opgørelse d. 2. 10.2020 havde der været 83 prøvemedlemmer igennem forløbet, af disse have 62 
tegnet et medlemskab, 9 var meldt ud og 12 var endnu uafklaret. 
Til sammenligning var der i sæson 2019 53 prøvemedlemmer igennem begynderforløbet, af disse havde 44 
tegnet et medlemskab og 9 var meldt ud. 
Alt i alt en god sæson; som dog krævede en ekstraordinær indsat af vore frivillige hjælpere, idet næsten alle 
var i gang hver mandag hen over sæson 2020.  
 
Kaninudvalg. 
Også for kaninturneringer gælder at sæson 2020 startede noget senere end normalt. I 2020 afviklede vi den 
første kaninturnering på 9 huls banen den 20. maj 2020. 
Grundet gældende regler for udendørs forsamlingsforbud indførte vi tilmelding og udsendelse af startlister 
med opfordring til at møde frem på sit starthul 10 min. før starttid.  
 
Sæson 2020 sammenlignet med sæson 2019 ser således ud: 
 
   Sæson 2020  Sæson 2019 
 
Spillede turnering i alt  19 stk  24 stk 
Antal spillere der har deltaget i alt 701  777 
 
Spillere efter HCP: 
Har deltaget i alt  141 personer  134 personer 

- Heraf kaniner  102 personer  79 personer 
- Heraf HCP spillere  39 personer  55 personer 

 
Juniorudvalg. 
I løbet af sæson 2020 er det lykkes at få etableret et juniorudvalg, der igennem sæsonen har arbejdet på at 
gøre golfspillet interessant for så mange juniorer som muligt. Det sker bl.a. gennem en indsats der retter sig 
mod juniorerne på den niveau hvor de netop befinder sig. Der arbejdes med aktiviteter for alle, og 
herunder også for de juniorer der har ønsker om at nå langt med deres spil. 
Sæsonen har haft et godt forløb der har været med at give en godt fundament at bygge videre på fremover. 
Ved afslutning af sæsonen var medlemstallet 47 juniorer. 
 
Finn Lørup 
 


