
Vi taler om klubbens år fra 1.11.20 6l 1.11.21 – som slu'ede for mere end 5 måneder
siden.
A'er et år der var præget af Corona restrik;oner og I en periode lukning af en del af
klubhuset.
Bestyrelsen har som I 2020 været enige om at følge og har fulgt DGU’s anbefalinger
vedrørende håndtering af Corona situa;onen. Anbefalinger som har krævet god
medlemsinforma;on og stor flexibilitet hos klubbens medarbejdere og stor forståelse fra
klubbens medlemmer i eKerlevelse af de givne anbefalinger. TAK – det har ikke al;d
været nemt.
Bestyrelsen lægger stor vægt på et højt informa;onsniveau ;l klubbens medlemmer –
det er alle klubbens medlemmers EbeltoK Golf Club – klubben eksisterer på basis af vor
kon;ngen;ndtægter, greenfee indtægter, sponsorer, salg af drikkevarer mm. og fordi vi 
har så mange frivillige dyg;ge medlemmer der yder et stort frivilligt arbejde for klubben.

STOR TAK FOR DET, TIL ALLE JER DER PÅ FRIVILLIG BASIS MEDVIRKER TIL KLUBBENS 
FORTSATTE EKSISTENS PÅ HVER JERES MÅDE – UDEN JER INGEN EBELTOFT GOLF CLUB -
INGEN NÆVNT / INGEN GLEMT!
STOR TAK TIL ALLE VORE SPONSORER, SOM IGEN TRODS CORONA HAR STØTTET OS I 
2021.

BERETNING



Klubsponsorer i regnskabsåret

Air Consult
Boma Gulvafslibning
Bygma, Grenaa
Carlsberg
Danske Bank
Dansommer
Dansk Tidskontrol v/Kim Hjort
Den Blå Brille
Djurslands Bank
EbeltoA Autocenter
EbeltoA-Mols Mæglerne
EbeltoA OpHk
EbeltoA Parkhotel
EbeltoA Tandlægeklinik
E&G Elektro
Easy Fit
Fuglsøcenteret

Flügger
Føtex
Gustav & Hund
Hjelm & Henriksen
Holmriis
Hos Walter
K.G.Auto
Kvadrat
Kvickly
Legekæden
LP Cykler og maskiner
Michael & Hussnedkeren
Nybolig
Naturmols Catering
Paradis Is
OK
Ommersyssel Fragt

Restaurant Stockfleth
Revisionsfirmaet Kovsted & 
Skovgaard
Rønde Sparekasse
Schjerning Farver
Sir Henry
Skomø
Skoboxen
Sparekassen Kronjylland
Strandvejens konditori
Søren Rolner Golfshop
Thiele, EbeltoA
Thomas Dahl
TN Auto
Vivagro
Volkswagen Grenaa
West Wind
Østjysk Undervognscenter



Klubsponsorer i regnskabsåret

TAK %l alle vore trofaste sponsorer

TAK %l Nybolig, der udover et årligt sponsorat, udbetaler provison kr. 
3.000 7l vor klub når klubmedlemmer formidler ejendomme sæ<es 7l
salg og sælges gennem Nybolig

TAK %l Dansommer, der udover årligt sponsorat udbetaler provison kr. 
5.000 (alm sommerhus) og kr. 10.000 (poolhus) 7l vor klub når
klubmedlemmer formidler nye udlejningsaDaler med Dansommer

KÆRE KLUBMEDLEMMER – HUSK AT STØTTE VORE SPONSORER!



Gi3e Skoubo I Shoppen klarer klubbens bogholderi og derudover
servicerer Gi6e klubbens medlemmer og greenfee spillere.

Ane6e Havmøller med ansvar for rengøringen, stopped på grund
af sygdom eAer mange år I golBlubben. 
Diana Gyldenløve blev ansat I eAeråret 2021 og viser stor
flexibilitet og klarer renholdelsen af klubhuset og banetoile6et. 
Derudover vil Diana male toile6erne hvor det er Iltrængt. 

Som ny greenkeeper, med start medio marts 2021, blev Ralph 
Siddons ansat. Ralph er udlært her i EbeltoA, og har siden
arbejdet på bl.a. Lyngbygård GolOane.

Vores chefgreenkeeper Jacob Fredberg meddelte I året, at han
forlader os, og også greenkeepererhvervet ved udgangen af 2021. 
Ralph Siddons blev fra 2022 chefgreenkeeper og vi har ansat en
ny greenkeeperassistent Troels Bjarup Nielsen fra marts 2022.

KLUBBENS MEDARBEJDERE I 2021



Udover den almindelige daglige driA og store hjælp fra frivillige I 
Shoppen, fik vi malet klubhuset i sensommeren 2021 og sat et 
skab op Il glemte sager. 

Overskydende møbler/stole står i depotrum, der er etableret i
herreomklædningen i stueetagen. 

Vi har fået kontaktløs kortbetaling på GolOox standeren.
Vi har fået udskiAet vort overvågningssystem og tyverialarm.

KLUBHUSET



Målsætning
Bestyrelsen har formuleret banens ide og banens iden7tet ud fra de 
fysiske, økonomiske og demografiske begrænsninger og muligheder, som 
nu engang er vores grundvilkår. Det er vig7gt at skiDende bestyrelser og 
baneudvalg arbejder langsigtet eDer et mål og en plan og ikke lader sig 
påvirke af 7lfældige ideer.
Banens ide og iden7tet er:
En kompakt, bynær, naturskøn, afvekslende og velplejet klassisk 
golNane for den voksne mo%onsspiller. 

Målsætningen for banen er:
At fastholde banens ide og særlige iden%tet og bearbejde de svagheder, 
banen har i forhold %l sin ide.
Denne ”formålsparagraf” udelukker ikke, at banen også kan være en 
teknisk og strategisk udfordring for den bedre, yngre golfspiller, men den 
7lsiger, at banen først og fremmest er og skal være indre<et 7l glæde for 
den voksne mo7onsspiller.

BANEBERETNING 2020/21



Strategien for at opfylde målsætningen så langt som muligt indenfor de 
begrænsede økonomiske muligheder vil være:
•Små, stædige, og mærkbare skridt eRer en langsigtet, prioriteret

plejeplan og anlægsplan.

En sådan plan er udarbejdet og kan læses på klubbens hjemmeside.

BANEBERETNING 2020/21



Baneplejen
Med vores begrænsede mandskabsressourcer har plejeindsatsen været
koncentreret om den basale daglige pleje, men sam7dig er der arbejdet
så meget som muligt med løbende forbedring af greens, teesteder og
fairways. 
Greens bearbejdes med prikning, dressning og jordforbedringsmidler for 
dels at forbedre jordstrukturen, dels at gøre greens mere jævne og
letløbende. Greens bliver også gjort større ved klipning, så langt terræn
og græskvaliteten 7llader.

Teesteder repareres løbende for turfmærker og dresses for at blive mere 
faste og plane.

Fairways, som nok er vores svageste led på grund at 
jordbundsforholdene, er blevet ver7calskåret og eDersået, men vi er 
totalt aSængige af nedbørsmængden.

BANEBERETNING 2020/21



Baneforbedringer
* 3. green påbegyndt omlagt, så den bliver væsentlig mere modtagelig.
* Nyt 4. gul tee anlagt 20 m bag det nuværende for at gøre det korte hul længere, og for    
at få et blå tee.
* Nyt rød og blå tee er anlagt på hul 6 i højre side af fairway, for bedre indgangsvinkel ;l 
hullet
* Sænkning af bakken foran 6. gul tee og anlæggelse af nyt højere gul tee ;l højre for det 
nuværende
* Nyt kortere og højere liggende rød tee på hul 7. Det hid;dige røde teested er nu blå tee.
* Anlæggelse af en fairwaybunker og en græsbunker i højre side af hul 8, for at bremse 
bolde på vej i skoven
* Stop- og baggrundshøje bag 13. green
* Udvidelse af blå tee på hul 15, så det kan bruges som gul tee, da hullet er for langt for 
nuværende gul tee, som skal omdannes ;l green når hul 14 forlænges ;l par 5.
* Udvidelse af green 15 og affasning af roughskrænt foran.
* Overvejelse om foranstaltninger/omlægninger på hul 16, som kan mindske risikoen for 
nabohusene
* Forbedring af vandingsanlæg ved mere effek;v placering af sprinklere.

BANEBERETNING 2020/21



Maskiner
Der er anskaffet (leaset) en ny fairwayklipper, som er hur8gere og som 
klipper mere jævnt.

Mandskab og organisa%on.
Egentlig skulle der være mindst 3 mand på banen, som der 8dligere har 
været, men det 8llader økonomien desværre ikke. Vi er derfor aEængige af, 
at vi har et energisk og engageret hold af frivillige banearbejdere, som 
8lsammen leverer en hel mands arbejde i sæsonen. Det er en imponerende 
og uvurderlig indsats. 

I nogle år har ansvaret for banen ligget hos baneformanden, direkte 
underlagt Bestyrelsen. Han afløses fra 1.1.2022 af et tradi8onelt Baneudvalg, 
med et bestyrelsesmedlem som formand, chefgreenkeeperen og to menige 
medlemmer.

BANEBERETNING 2020/21



Klubber i Klubben
Vi har meget velfungerende klubber i klubben, - store som små, som har stor
betydning for klubbens eksistens og kultur og som alle danner god ramme
omkring vor klub som et vigHgt mødested for rigHg mange af klubbens
medlemmer – både sommer og vinter.

Baneservice
Er etableret for at give vore egne og specielt greenfee spillere en rigHg god 
oplevelse, når de spiller vores bane i sommerhalvåret samt sikre god service når
der er turneringer på banen. Der Hlbydes graHs kaffe og der kan købes diverse 
drikkevarer samt lidt sødt. Baneservice består af et fast team som fordeler
ugevagter mellem sig og hjælper hinanden når der er brug for det.

KLUBBER I KLUBBEN & BANESERVICE



Hvervning og fastholdelse af nye medlemmer
Vi havde i 2021 37 prøvemedlemmer og 24 gennemførte introduk5onsforløbet og 16 meldte sig ind
inden den 1.11.21. Derudover 6 junior prøvemedlemmer hvoraf 3 meldte sig ind.
Vi havde 21 e=erskoleelever.
Vi a4oldt Åben Gol:ane i april og må>e desværre aflyse Spil med dagen, fordi der var for få 
Elmeldte. Vi havde regelaFen og en kvindedag/aFen med spil, spisning og hygge.
Sæsonen slu>ede med “Svendegilde” spisning og præmier El flere at de dygEge nye spillere.

22 Medlemmer i Klub 37+ i 2021.
Det er gået godt i Klub 37+ og flere af medlemmerne er fortsat med at spille hele vinteren i vores 
Vintergolf klub.

HVERVNING & FASTHOLDELSE



MerGolf 2021
EbeltoD Golf Club havde 57 af klubbens medlemmer der havde 7lmeldt
sig MerGolf. Mergolf gav en indtægt i 2021 7l klubben på kr. 34.953.
Turneringer 2021
25.04. Dansommer Turnering
02.05. Djursland Turnering/Sparekassen Kronjylland Turnering
16.05. Hos Walter Turnering
24.05. Nybolig Pinseturnering
13.06. Kvickly Turnering
03.07. Ægteskabs- og Par Turnering
15.08. Kvadrat Turnering
04.10. Klubmesterskab
05.10. Klubmesterskab og Klappematch
17.10. Pro/Am
03.10. Føtex Turnering
22.10. Ebelgolf
31.10. Invita7onsmatch for sponsorer og hjælpere/frivillige
Klubben har deltaget med hold I Regionsgolf og Danmarksserien I 2021

MERGOLF & TURNERINGER 2021



ProAm 2021 – 20 års jubilæum
20 hold bestående af 1 Pro og 3 amatører spillede med i ProAm fredag, den 17. September.
Vinderholdet var NYBOLIG 1 - holdet bestod af Pro Sander Nielsen og amatørerne AnneHe 
Ovesen, Mikael Lykke Sørensen og Mikkel Vesterdal Jeppesen
Bedste Pro var Mads Andersen fra Greve GolMlub og bedste amatør var Søren Smidstrup fra
Stensballegaard Golf.

Klubmesterskabet 2021
Damer – AnneHe Kambeck
Herrer – Jacob Fredberg

Par 3 Bane Mesterskab 2021
Par 3 Bane Mesterskab blev spillet for anden gang lørdag, den 30. oktober i pænt vejr og på en 
bane i topstand.
7 spillere deltog i slagspilskvalifikaXonen over 6 huller. 
I semifinalen vandt Helle Sunke over Carsten Sunke og Hanne Nielsen over MarXn Isgård. 
I finalen vandt Helle Sunke over Hanne Nielsen og Helle Sunke er dermed Par 3 Bane Mester 
2021.

ProAm/KLUBMESTERSKAB/Par 3 Bane Mesterskab 2021



Hole in One 2021
22-03-21    Hul 17 – Orla Andreasen
15-04-21    Hul 9 – Hanne Nielsen
02-05-21    Hul 3 – Allan Pedersen
18-12-21     Hul 9 – Carsten Høy Gemal

Medlemsstatus
2021 - 375 / 326 (omregnet 3l fullmember)
2020 – 364 / 302 
2019 – 370 / 313
2018 – 405 / 340

Greenfee
2021: 655.739
2020: 567.936
2019: 401.292
2018: 425.340



2021 har været et godt år for EbeltoL Golf Club

EbeltoD Golf Club er meget aSængig af alle, der yder en stor frivillig
indsats for golelubben. 

I år vil vi gerne hylde og takke følgende, som igennem mange år
har gjort EN STOR FORSKEL for klubben:
Steen Kok – I mange år formand for torsdagsheldagsherrene, leverandør
af mad 7l klubben og sponsor
Allan Steen – I 17 år formand for Vintergolf klubben
Henrik Jacobsen – Stor indsats som Baneformand, sjakbajs, baneknokler
og hårdtarbejdende Pro

Bestyrelsen


