Årsberetning om 2019
2019 har været endnu et år for dansk golf. Vi havde en del spillere med på Challenge Touren
som gjorde det godt, dog uden at kvalificere sig direkte til Europa touren.
Det gjorde Benjamin Poke og Rasmus Højgaard til gengæld på fornem vis via tour skolen.
Benjamin Poke vandt tour skolen i overbevisende stil i -25, mens Rasmus Højgaard blev
nummer 5 i -16. Allerede i sæsonens anden turnering på Europa Touren vandt Rasmus
Højgaard Mauritius Open, et stort tillykke til Rasmus for den imponerende præstation.
Sebastian Cappelen sikrede sig et PGA tour kort via en sejr og en andenplads på Korn Ferry
Touren. Ligeledes har Lucas Bjerregaard sikret sig et kort til PGA Touren gennem sine
resultater i 2019, der bl.a. indeholdt hulspils sejre over Tiger Woods og Henrik Stenson på
tredjedagen af WGC Matchplay.
Niklas Nørgaard Møller sikrede sig et Challenge Tour kort sammen med Nicolai Buchwardt
Kristensen via topplaceringer på Nordic League. Niklas Nørgaard Møller var stabilt spillende
gennem hele sæsonen og havde en enkelt sejr og hele 6 andenpladser.
Hos pigerne udmærkede Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen sig ved begge at
opnå 2 pladser på LPGA Touren. Til denne sæson har flere piger gået over som
professionelle. Det bliver spændende om 2020 skal bringe den første danske sejr på LPGA
touren.
Personligt glæder jeg mig til at følge de mange danske spillere i 2020.
At vi i lille Danmark kan levere, så mange spillere til de professionelle tours er imponerende.
Det viser, at vi har nogle meget kompetente PGA Teaching Professionelle, der via deres
mange kompetencer, kan udvikle spillere til det højeste niveau indenfor golfsporten.
Det gør mig som formand utrolig stolt, og noget som bliver anerkendt i hele verden, så godt
gået til alle!
Turneringer
Vi har afholdt 2 turneringer i 2019. PGA Fourball Championship – presented by Footjoy, blev
afholdt på Lübker Golf. Vindere blev Morten Hedegaard og Brian Akstrup i -8.
Der var 22 spillere fordelt på 11 hold. Det er en super hyggelig turnering, som Jeg gerne vil
opfordre jer til at deltage i 2020. Formatet er sjovt og dagen sammen med kollegaer fra hele
landet er virkelig hyggelig.
PGA Teachers Championship – presented by Footjoy og Golfstore blev afholdt på
Stensballegaard. Vinder blev Danny Sejer Jørgensen i -1. Seniorrækken blev vundet af Stig
Schwartz i +2 og elevrækken blev vundet af Patrick O´Neill i -5.

Jeg vil gerne takke Lübker og Stensballegaard for at have lagt baner til vores turneringer i
2019. Begge steder har banen stået virkeligt godt og personalet har ydet en fremragende
service og været med til at gøre det til nogle gode dage.
Vi har haft et hold bestående af Sander Nielsen, Brian Akstrup og Rune Olsen med til det
Internationale Team Championship der foregik i Portugal på Penina resortet. Holdet endte på
en 15 plads, så jeg er sikker på, at de vil give alt de har, for at få muligheden for, at
revanchere resultatet i 2020.
PGA of Europe blev til CPG i 2019.
2019 blev året, hvor PGA of Europe skiftede navn til CPG (Confederation of Professional
Golf). Navneskiftet skete på baggrund af PGA of GB/Is udmeldelse af PGA of Europe.
GB/I følte at PGA of Europe ikke længere arbejdede i en retning, hvor væsentlige sponsor og
turnerings interesser kolliderede. GB/I har rettighederne til navnet PGA, hvorfor det var
nødvendigt med en navneændring.
Vi har valgt at bibeholde vores medlemskab af CPG, da det er vores bedste chance for at øve
indflydelse og få mulighed for sparring med andre PGA organisationer, nu hvor CPG
henvender sig, ikke kun til Europa men på verdensplan fremadrettet.
Hverdagen ude i klubberne.
Mange klubber har en anstrengt økonomi, hvilket betyder at mange klubber skærer ned.
Det er vigtigt at vi som PGA proer går forrest og viser klubberne at vi kan andet og mere, end
at undervise. Vi er nødt til at være proaktive i forhold til medlemsrekruttering og fastholdelse,
så vi kan bidrage til at klubbernes økonomi bedres og vores egen værdi fastholdes eller øges.
Vi oplever desværre en del medlemmer, som forlader faget på grund af arbejdstider og vilkår.
Når der søges trænere, assistenter eller elever, er det ikke længere en selvfølge, at der
kommer flere ansøgninger til de ledige jobs. Hvis denne trend skal vendes, er det vigtigt at
klubberne kigger på, om de arbejdsvilkår og arbejdstider de tilbyder, afspejler det job de
ønsker besat.
Med den nye uddannelse ruster vi eleverne til at kunne byde ind på andre opgaver end bare
træning. Fra det første hold der blev uddannet i 2018, har vi allerede set en effekt at dette.
Senest er Torben Kastbjerg blevet kombineret træner/manager i Vejen Golfklub.
Der er allerede en del klubber i Danmark, hvor et PGA medlem er Manager eller kombineret
træner/manager. Det seneste hold fra Golfmanager uddannelsen bestod primært af PGA
proer og det nystartede hold består kun af PGA medlemmer. Jeg kan kun opfordre dem som
kunne have lyst til efter uddannelse at hoppe på denne uddannelse.
Medlemsundersøgelser og regionsmøder
Som I alle har set, har bestyrelsen gennem noget tid, udsendt medlemsundersøgelser med
diverse fokusområder. Bestyrelsen ønsker fremadrettet at benytte så meget information som

muligt, i de fremtidige strategiske valg og retningslinjer.
En af konklusionerne fra disse undersøgelser, resulterede i implementeringen af akademifag i
elevuddannelsen.
Som nyeste projekt, har bestyrelsen i samarbejde med Lars Steen Pedersen, iværksat en
større undersøgelse om klubbernes og vores egen brug af Golfspilleren i Centrum.
Der var rigtig mange tilbagemeldinger på undersøgelsen, som i første omgang er blevet brugt
til regionsmøderne rundt om i landet, og Lars Steen Pedersen og Steffen er nu i gang med, at
udarbejde en konklusionsrapport.
Bestyrelsen ser det som et vigtigt værktøj at få samlet så meget data som muligt, så der kan
træffes effektive og rigtige beslutninger i fremtiden. Bliv endelig ved med at svare, det er
vigtigt.
Tillykke med PGA-uddannelsen
I uge 6 havde vores nuværende elever deres afsluttende eksamenstur til Abu Dhabi.
Det er dejligt at opleve elevernes undervisning gennem en hel uge, hvor de skal undervise tre
af deres egne medlemmer. At afholde eksamenen på denne måde, giver både underviserne
og eleverne optimale forhold til eksamen.
Det er glædeligt at konstatere, at de elever der afslutter deres elevperiode i marts måned i år,
alle har fået job til den kommende sæson.
En stor ros til eleverne der altid møder forberedt til skoleopholdene, og at det sammenhold
der er skabt, har udviklet dem alle til gode kommende kollegaer.
PGA of Danmark har den højeste erkendte træneruddannelse i Europa, og den har vi i sine at
bibeholde i fremtiden, så vi uddanner de bedste trænere.
Uge 9 seminaret 2019
Under Uge 9 i 2019 havde vi besøg af Ian Randal fra CPG som fortalte om hans syn på
Proens rolle. Dennis Ahm fortalte om kommunikation, hvoprefter flere af vores egne
medlemmer delte ud af deres erfaringer omkring, hvordan man underviser meget. Michael
Brautch havde et meget morsomt indlæg om livet, arbejdsglæde og forandring. Som
hovedtaler havde vi David Orr som ledte os igennem puttingens mysterier.
Roy Howett gik bort i 2019
I 2019 mistede vi et af vores æresmedlemmer.
Roy Howett var mange årig pro i Holstebro Golfklub døde 77 år gammel.
Roy Howett var en sand gentleman, der har haft stor indflydelse på rigtigt mange mennesker.
Han modtog i 2004 PGA of Europes 5 Star Award som anerkendelse for det store aftryk han
satte på dansk golf.
Ære være Roy Howetts minde.

50-års jubilæum i 2021
I 2021 har vi 50års jubilæum. Bestyrelsen ønsker at markere dette ved flere arrangementer.
Vi planlægger at afholde vores årlige seminar i Dubai, således at vi kan få en hel uge fyldt
med golf, foredrag og socialt sammenhold. Planen er at afholde det i Uge 4, hvor der afholdes
Dubai Dessert Classic i Dubai. Vi planlægger også at afholde 2 Jubilæums Pro Ams for at
markere jubilæet.
Tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere
Vi har nogle meget loyale samarbejdspartnere og vi skylder at sige tak til Titleist/Footjoy,
Galvin Green, Golfstore, Golf Plaisir, MCH, Himmerland Golf & Spa Resort, SuperSpeed,
Capto Putting og Golfbox for deres opbakning til os.
Støt vores samarbejdspartnere, de støtter os.
Michael Brink forlader bestyrelsen ved den kommende generalforsamling
Forud for årets generalforsamling, modtog jeg besked fra Michael Brink, at han efter 7 år i
bestyrelsen, ikke ønsker at genopstille ved den kommende generalforsamling.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Michael for et stort arbejde og mange inputs
gennem årene, samt den store arbejdsindsats.
I stedet for Michael, har bestyrelsen valgt at opstille Jesper Overgaard Sørensen PGA Pro i
Smørum. Bestyrelsen ønsker at fortsætte udvikling med, at forstærke vores rolle i klubberne,
og der mener vi, at vi har fundet en stærk kandidat til dette, som vi håber medlemmerne vil
bakke op om.
Jeg vil gerne takke resten af bestyrelsen for samarbejdet gennem det seneste år.
Marcus Brown
Formand

