
Matchlederrapport for Seniorerne for 2020 sæsonen (1/4-29/10) 

Covid 19 forholdsreglerne betød, at sæsonen først startede den 7. maj 2020. I den 

følgende statistik er oktober derfor medregnet, hvilket ikke var tilfældet i 2019 

rapporten. 

Vi afviklede 23 regulære 18-hullers matcher i perioden med et samlet deltagerantal på 

1331 spillere, svarende til et gennemsnitlig 58 spillere per match. Til sammenligning 

var gennemsnittet i 2019 46 deltagere. 

Vi afviklede 22 regulære 9-hullers matcher, med et deltagerantal på 506 spillere, 

svarende til 23 spillere i gennemsnit. Det er lidt mindre end i 2019, hvor vi havde 24 

spillere i gennemsnit. En forklaring på dette er nok, at vi i perioder har haft 

begrænsninger på deltagerantallet på 9-huller. 

I sæsonen har vi skiftet mellem løbende starter & gunstarter for at tilpasse os de 

skiftende Covid 19 forholdsregler. På trods heraf, har tilslutning til begge formater 

været stor. Løbende start har givet lidt udfordringer, når matchlederne skulle forsøge 

at tilpasse start tiderne, så der ikke var for stort tidsinterval mellem samkørende pars 

start tider. Nogen gange lykkedes det - andre ikke. Tilsvarende forsøger vi at undgå, 

at samboende spiller i samme bold, og her lykkedes det de fleste gange. 

De mange ændringer i spilleformater har udfordret matchlederne, og vi har derfor 

arbejdet med en form for specialisering for de 4 matchlederhold. Det fortsætter vi 

med i 2021.  

Helt uventet har tilslutningen til vintergolf overgået alle forventninger, og vi har derfor 

set os nødsaget til at fortsætte med GolfBox tilmeldinger. Årsagen er formentlig det 

gode vejr, samt det forhold, at kun få rejser sydpå grundet Corona situationen. Vi 

stopper med Golfbox tilmelding, når deltagerantallet falder under 20 deltagere. 

På matchledersiden har Margaret Sevelsted søgt orlov, grundet midlertidig 

bopælsflytning. Inger-Lise Deleuran har tilbudt at træde til i orlovsperioden. 

Ruth & Poul Lommer har ønsket at stoppe efter næsten 10 år som matchledere, men 

har påtaget sig at sidemandsoplære vore 2 nye matchledere: John Højbjerg & Niels 

Kidde Andersen. Tak til Ruth og Poul for en lang og flot arbejdsindsats som 

matchledere og velkommen til John & Niels. 

Belært af erfaringen fra 2020 bør alle matchplaner for 2021 betragtes som 

vejledende. Der kan ske ændringer med kort varsel. 

Tak til alle deltagerne og specielt tak til matchlederne for godt arbejde.  

På gensyn i 2021. 

EK 14.11.2020 



 

 

Matchlederhold 2021: 

 

Henrik Oliver-Schmidt & Carl Mogens Jensen 

Bent Ole Vittrup & Henry Sønderskov 

John Højbjerg & Niels Kidde Andersen 

Inger Lise Deleuran & Ebbe Knudsen 


