Formanden har
ordet
Kære medlem
Vi er nu langt inde i det, man vist roligt kan kalde en
anderledes sæson. En sæson, hvor ingen i det tidlige
forår vidste, om vi overhovedet ville komme i gang med
jobbet som underviser, spiller eller shoppen.
Heldigvis ser det ud til, at golfsporten på mange fronter
er kommet godt tilbage på sporet, hvor en forøgelse af
den nationale medlemstal er en positiv udvikling.
Corona
Sæsonen var knap kommet i gang, før Corona for alvor
satte en stopper for alt aktivitet.
Vi i bestyrelsen brugte mange og lange timer på, at finde
en vej gennem denne ukendte situation.
Spørgsmålene var mange og svarene få! Desværre….
Via en tæt dialog og samarbejde med alle golfens
interesseorganisationer, fik vi skabt en vej, om end den
var kringlet, og nogle muligheder der gjorde, at vi kunne
starte forsigtigt op med undervisning, shopdrift og
slutteligt også turneringerne på ECCO TOUREN.
Vi i bestyrelsen vedtog hurtigt at bruge de nødvendige
ressourcer på rådgivning til jer medlemmer, for at yde
den bedst mulige vejledning.
Jeg ved, at en del har fået hjælp og vejledning af Steffen
og vores advokat Tommy Olesen, som begge har ydet
en stor indsats, som jeg og bestyrelsen påskønner.

Da der blev åbnet for golf, oplevede de fleste klubber et
stort boom af spillede runder og ikke mindst tilgangen af
nye medlemmer.
De fleste af vores undervisende medlemmer har haft
endog meget travlt med undervisningen, af såvel gamle
som nye medlemmer.
Uden jer dedikerede og dygtige PGA proer havde det
ikke været muligt for golfen at favne dette boom.
Der forestår nu en stor opgave med at fastholde så
mange som muligt, af disse nye spillere i golf, når
Corona effekten aftager.
Her spiller vi som instruktører en stor rolle og det er
vigtigt at vi engagerer os og går forrest ude i klubberne,
for at få dette arbejde til at lykkes.
Webinarer
Under Corana krisen og i starten af sæsonen afholdte vi
og CPG (Confederation of Professional Golf) nogle
gratis webinarer.
Det er noget vi vil arbejde på og ikke mindst forbedre, da
det viste sig at have en større interesse end forventede.
Vi vil sørge for, at de ligger i vinterperioden, så flest
mulige kan have glæde af dette tiltag.
Hvis du har forslag til emner, er du meget velkommen til
at sende en mail til Steffen på steffen@pga.dk
Jubilæums Uge 9 i 2021
I 2021 fejrer PGA of Denmark 50-års jubilæum og
bestyrelsen glæder sig til, at præsentere et meget
spændende jubilæumsprogram.
Reserver allerede nu:
tirsdag den 2. marts – fredag den 5. marts 2021.
Jubilæumsprogrammet får nogle markante og
spændende foredragsholdere, hvor fokus vil være,

noget som alle kan have gavn af, og ikke mindst noget
som kan benyttes i dagligdagen og undervisningen
hjemme i klubberne.
Derudover vil der være fokus på, at vi får fremelsket det
kollegiale netværk og sociale sammenhold, gennem
forskellige events under Uge 9.
Bestyrelsen
I bestyrelsen har vi fokus på, hvordan vi udvikler
PGA of Denmark til at være tidsvarene og
indflydelsesrige i de kommende 50 år.
Vi har et bestyrelsesstrategiseminar i slutningen af
oktober, hvor dette er de eneste punkter på dagsorden.
Bestyrelsen har nedsat en række interne udvalg, der
hver især skal indsamle, bearbejde og fremkomme med
mulige ændringer, alt sammen med udvikling for øje.
Derudover har vi valgt at inddrage Lars Steen Pedersen
og Steffen i processen.
Turneringer
Vores tourspiller-medlemmer har også haft en underlig
sæson, med færre og anderledes turneringer end
normalt.
Vi blev i foråret kontaktet af Flemming Astrup og spurgt
om vi ville være med til at lave et
Danish PGA Championship, hvor formålet var at samle
de 36 bedste danske spillere til en turnering i
HimmerLand. Det var en fornøjelse at se så stærkt et
dansk felt, med såvel toppen af vores herre- og
damespillere, dyste om et professionelt dansk
mesterskab.
Turneringen blev en stor succes med masser af god
eksponering for alle involverede.

Stort tillykke til Marcus Helligkilde som vandt turneringen
over 3 runder i -17.
På Europa Touren har Rasmus Højgaard imponeret og
han ligger pt. nummer 4 på Race to Dubai efter 2 sejre i
hans debutsæson.
Hos de kvindelige tourspillere har Emily Kristine
Pedersen imponeret. Hun fører Race to Coste del Sol,
blev nummer 11 i British Open og har netop vundet
Czech Open i samme weekend som Rasmus Højgård
sejrede i British Masters.
Jeg glæder mig personligt til at følge vores mange
dygtige spillere gennem resten af sæsonen.
Vi har netop afholdt PGA Fourball Championship –
presented by FootJoy I HimmerLand.
Vindere blev Allan Høgh / Mads Iversen som sammen
med Sander Thorup Nielsen / Martin H. Hansen sluttede
i -12 for de 27 huller.
Allan Høgh / Mads Iversen vandt på første omspilshul
og blev dermed PGA Fourball mestre.
Turneringen er en fantastisk event med vægten lagt på
den sociale hygge, ved at være sammen med kollegaer.
Der var kun 12 deltagende hold og jeg kan kun opfordre
jer til at finde en makker, så I kan deltage næste år.
Stor tak til HimmerLand for at lægge faciliteter til. Banen
stod fantastisk og køkkenet leverede som sædvanligt
førsteklasses frokost.
Vi afholder:
PGA Teachers Championship – presented by FootJoy
og GolfStore d. 21.-22. september i 3 rækker.
CPG
CPG (Confederation of Professional Golf) har i år, som
tidligere nævnt, arrangeret og afholdt nogle gratis
webinarer. Disse webinarer ligger nu i et bibliotek og i

har mulighed for at tilgå disse gratis, via dette link.
Jeg kan kun anbefale jer at tjekke webinar biblioteket,
som indeholder flere interessante foredragsholdere.
Elevuddannelsen
Vi starter nyt skoleophold til november.
Vi har 16 elever som starter på deres første
skoleophold.
Hvis der er nogle som ønsker elever til sæsonen 2021
eller har spørgsmål til elevuddannelsen, skal I kontakte
Steffen som gerne hjælper og besvarer spørgsmål.
Samarbejdspartnere
Vi har stor glæde af samarbejdet med Titleist, FootJoy,
Golfstore, Golf Plaisir, Galvin Green, HimmerLand,
MCH, Capro Golf, SuperSpeed, GolfBox og Jysk
Pension.
Jeg vil gerne opfordre jer til at støtte vores
samarbejdspartnere som støtter os med såvel penge
som gode medlemstilbud.
Med håbet om, at I alle får et godt efterår og får afsluttet
sæsonen bedst muligt.
Med venlig hilsen
Marcus Brown
Formand – PGA of Danmark

