Glimt af Golfklubben Storstrømmens historie
Indledning
På foranledning af Lis Schütt har jeg gennemgået golfklubbens arkiv for i første
række at udarbejde en liste over bestyrelsens medlemmer gennem tiderne, men har
samtidig søgt at få overblik over, hvad der findes om skelsættende begivenheder i
klubben. Der ligger forskellige steder i materialet referater fra hovedparten af
generalforsamlingerne (ikke fra 1969, 1971, 1974, 1977, 1983, 1988, 1989 og 1995),
men suppleret af, hvad der fremgår af foreliggende bestyrelsesreferater og klubblade,
er der sikkerhed for sammensætningen af bestyrelsen i alle årene. Antallet af
medlemmer af bestyrelsen har svinget, idet vedtægterne har været ændret adskillige
gange, og har været på 5, 6, 7 eller 9 medlemmer.
Bestyrelsen
Formænd:
1969 – 1972
1972 – 1975
1975 – 1979
1979 – 1981
1981 – 1985
1985 – 1987
1987 – 1990
1990 – 2002
2002 – 2007
2007 – 2011
2011 –
Kasserer:
1969 – 1978
1978 – 1979
1979 – 1985
1985 – 1989
1989 – 1991
1991 – 1993
1993 – 2010
2010 –
Sekretær:
1969 – 1971
1971 – 1972
1972 – 1975
1975 – 1977
1977 – 1980
1980 – 1981
1981 – 1984
1984 – 1986
1986 – 1993
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Ejvind Damberg
Flemming Saunte
Nils Wilhjelm
Sven Bang (til sin død 2.5.1981)
Søren Krogh
Kai Lynggaard Madsen
Dorte Kirkegaard
Søren Krogh
Peter Dall
Ernst Dichow
Henrik Roed Hansen
Finn Herskind
Armand Norhald
Lisbet Monberg
Helge Schütt
Frode Petersen
Helge Schütt
Erik Rudbæk Jensen
Lis Schütt
Tove Friedricks
Flemming Saunte
(sekretæren var ikke bestyrelsesmedlem)

Finn Herskind (var tillige kasserer)
Ernst Dichow
Kjeld Monberg
Solveig Udsen
Dan Knudsen
Erik Rudbæk Jensen

1993 – 1995
1995 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2013
2013 –

Mariann Jørn Hansen
Lis Schütt
Dan Knudsen
Per Boldt
Ole Radich Johansen

Næstformænd:
De første år opereredes ikke med næstformænd, selv om vedtægterne indeholdt
bestemmelse herom, men P.E. Leisner betegnes dog ved konstitueringen i december
1970 som næstformand, og Bent ”Junior” Hansen betegnedes i 1970’erne enkelte
steder som næstformand. Ved vedtægtsændringer i 1976 gled betegnelsen helt ud,
men indførtes på ny i 1986, og næstformænd herefter blev
1986 – 1987
Søren Albertsen
1987 – 1989
Benny B. Rasmussen
1989 – 1990
Peter Krøyer
1990 – 1991
Ole Lauritzen
1991 – 2000
Niels Schjelderup
2000 – 2002
Peter Dall
2002 – 2009
John Orland Rasmussen
2009 – 2011
Henrik Roed Hansen
2011 – 2012
Arne Jørgensen
2012 –
Glen Polano
Menige medlemmer af bestyrelsen (var samtidig formænd for et eller flere af
klubbens udvalg, f.eks. bane-, hus-, match-, junior-, begynder- og PR-udvalg):
Flemming Saunte (1969-71, hvor han bliver sekretær), J. Friis Andersen (1969-71),
P.E. Leisner (1969-71), Niels Bang (1971-75), Knud Romer Jørgensen (1971-72), Poul
Kongstad Rasmussen (1972-75), Sten Hansen (1972-75), Karen Lis Fogh (1975-78),
Bent Hansen (1975-80), Knud Ryberg (1975-77), Lisbeth Monberg (1978-79, hvor hun
bliver kasserer), Karlo Hansen (1978-79 og 1989-90), Tove Werner Hansen (1979-81),
Søren Krogh (1980-81, derefter bliver han formand. Fra 1985-86 igen menigt medlem),
Uffe Sørensen (1980-81), Erik Almegaard (1981-84), Jens Kirkegaard (1981-85 og
1993-2008), Søren Albertsen (1981-86, derefter bliver han næstformand), Susan
Mortensen (1984-85), Bent Tornager (1984-86), Randi Skovbo Jensen (1985-88), Poul
Friis-Thorsen (1986-87 og 2006-08), Peter Vassard (1985-86), Benny B. Rasmussen
(1986-87, derefter bliver han næstformand), Knud-Aage Nielsen (1986-88), Karen
Elgaard (1986-88), Arne Elgaard (1987-93), Ib Rahbek-Hansen (1987-89), Hanne Jul
Nielsen (1988-89), Jens Aage Pedersen (1988-89), Peter Krøyer (1988-89, derefter
bliver han næstformand), Birgit Gylling Jørgensen (1989-90), Ole Lauritzen (1989-90,
derefter bliver han næstformand), Niels Schjelderup (1989-91, derefter bliver han
næstformand. Fra 2000-2003 er han igen menigt medlem), Ebbe Hansen (1990),
Hanne Larsen (1990), Inge Lynggaard Madsen (1990-91), Ole Christiansen (1990-98),
Dorte Kirkegaard (fortsætter som menigt medlem 1990-91 efter sin formandsperiode),
Kresten Kofod (1991-93), Leif Duus Hansen (1993-98), John Orland Rasmussen (19972000), Lisbeth Tingsted Andersen (1997-2000 og 2003-07), Ole Toxværd Rasmussen
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(1998-2006), Jens Nielsen (1998-2000), Arne Jørgensen 2007-, var i 2011-12
næstformand), Mogens Frederiksen (2007-12), Thomas Th. Rasmussen
(2008-09 og 2010, var begge gange indtrådt som suppleant, men ønskede
ikke at fortsætte ud over følgende generalforsamling), Hans Erik Albertsen (2009-13),
Birgit Adamsen (2011-15), Michael Tambour (2013-16), Carsten Kragh (2015-),
Morten Kjær (2016-)
Revisorer
På generalforsamlingerne vælges tillige revisor/revisorer. I de første vedtægter
skulle vælges en revisor, men allerede fra 1976 skulle vælges to.
1969 – 1971
Knud Romer Jørgensen
1971 – 1976
P.E. Leisner
1976 – 1983
Carl Johan Poulsen
1976 – 1989
Svend Sørensen
1983 – 1989
Knud Ryberg
1989 – 1990
Søren Krogh
1989 – 1994
Poul Friis-Thorsen
1990 – 1994
Bredo Black
1994 – 2003
Frode Petersen
1994 – 2000
Mogens Wamsler
2000 –
Henrik Schouboe
2004 –
Allan Hansen
Træner
1969/70 – 1971
Erling Petersen
1972 – 1975
Lars Hellsten (svensk, stammede fra Helsingborg)
1976 – 1983
Derek Chad (britisk, stammede fra Isle of Man). En
del af perioden benyttede han assistenter, da han
sideløbende var træner andet sted.
1984 – 1985
David Poke (britisk)
1986 – 1987
Jonathan (John) Smith (britisk)
1988 – 1993
Gus Mackay (britisk)
(ingen træner under etableringen af Kringelborgbanen)
1994
1995 – 1999
René Wiesel
2000 – 2010
Peter Svendsen
2010 – 2015
Allan Kristensen
2016 –
Frank Andersen
Klubbens stiftelse
Af forskellig korrespondance fremgår, at en kreds af personer i 1968 og 1969
arbejdede intensivt med planer om at finde mulighed for at etablere en golfbane og
oprette en golfklub på Lolland eller Falster. Der var kik på et areal ved Ålholm, og
DGU’s banekonsulent K. Werner Hansen havde besigtiget arealet og beskrevet,
hvordan en bane kunne se ud. Der var samtidig arbejdet med planer om en bane på
Sydfalster, og der blev i sommeren 1969 gennemført en besigtigelse for de
interesserede af et areal ved Gedesby, som det var muligt at erhverve. Der var tillige
kontakt til ejerne af Skørringe, Karen Marie og Anders W. Dinesen, som var meget
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interesserede i, at banen kom til at ligge ved Virket sø, til dels på et
skovareal, der var slemt hærget af stormen i 1967. Initiativtagerne med bl.a.
Ejvind Damberg, Knud Romer Jørgensen, Børge Dideriksen, Kurt L.M.
Jensen og Aksel Ellehammer i spidsen kom overens med Skørringe om vilkårene for
etableringen, og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 15. september
1969 kl. 19.30 på Grand Hotel Falsterhus (Industrihotellet) på Torvet i Nykøbing F.
Her blev ”Golfklubben Storstrømmen” stiftet, og det var også her, at der indtil banen i
Virket var klar i 1971, var indendørs træning med klubbens første træner, Erling
Petersen. Referatet fra den stiftende generalforsamling findes ikke, men i et brev den
8. november 1969 beskrives bestyrelsen som bestående af Tove Friedricks, Flemming
Saunte, J. Friis Andersen, P.E. Leisner, Finn Herskind og med Ejvind Damberg som
formand. Der nævnes i flere bestyrelsesreferater fra 1970 datoer for
generalforsamlinger – 21.4. og 18.6. – men referater herfra mangler også. Der har
antageligt været tale om ekstraordinære generalforsamlinger, hvor man har orienteret
om etableringsplanernes fremadskriden og fået mandat til det videre arbejde. Der
foreligger heller ikke referat af generalforsamlingen i 1971, men valg herfra er
dokumenteret i de foreliggende bestyrelsesreferater. Efter den endelige
etableringsplan skulle Skørringe bekoste bygningen af banen, klubben skulle
istandsætte klubhuset og maskinparken skulle indkøbes af Raaco A/S (hvor Ejvind
Damberg var direktør) og udlejes til klubben, som herefter sammen med sin ansatte
greenkeeper skulle stå for driften af banen. Banearbejdet på de første 9 huller
begyndte i slutningen af august 1970, og det meste var færdigt i slutningen af
november. Aftalen forudså bygning af yderligere 9 huller, når klubben var klar hertil.
Træningsbanen kunne benyttes fra maj 1971, og i september 1971 overtog klubben
lejemålet af banen, samtidig med at de 9 huller kunne tages i brug. Den officielle
indvielse fandt dog først sted i maj 1973, hvor de første slag blev slået af juniorerne
Karin Dinesen og Michael Saunte, efterfulgt af en opvisningsmatch mellem de
professionelle spillere Herluf Hansen, Nyborg, og Arne Tinning, Kolding, samt
klubbens egen pro, Lars Hellsten, og banens arkitekt, Anders Amilon.
De første år
Klubben havde vanskeligheder med at få tilstrækkeligt med indtægter.
Medlemstallet voksede ikke hurtigt nok, og den økonomiske støtte, som man havde
drømt om fra anden side, viste sig at blive begrænset. Det gik kun rundt på grund af
udstrakt velvillighed fra baneejer og maskinejer, som langt hen ad vejen afskrev
kravene på leje.
I forbindelse med de svære økonomiske problemer havde bestyrelsen indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling den 30.6.1975, og en ny bestyrelse tiltrådte, idet kun
en enkelte fortsatte. Det endte med, at Skørringe overtog pasningen af banen og som
vederlag fik klubbens indtægter fra kontingenter og green-fee. Klubbens øvrige drift
skulle så finansieres af sponsorer, matchindtægter og lignende.
Baneudvidelse og fremgang
Trods disse vanskeligheder besluttedes det at udvide banen, igen efter Anders
Amilons planer, og allerede i 1975 gik man i gang med at rydde skov, hvor banens hul
11 – 17 nu ligger. Arealet var meget vanskeligt at arbejde på, så der gik nogen tid,
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inden 18-hulsbanen kunne tages i brug i 1977. Igen lod man banen vokse til,
inden den officielle indvielse fandt sted i storebededagsferien den 11.-13. maj
1979. Formandens, Sven Bangs, manuskript til indvielsestalen er bevaret.
Igen blev de første slag slået af to juniorer, Trine Kirkegaard og Michael ”Junior”
Hansen. Opvisningsmatchen om søndagen blev spillet af Herluf Hansen, der også
havde været med i 1973, og af Jørgen Corfitsen, Søllerød, Bob Beattie, Rungsted, samt
Storstrømmens egen pro, Derek Chad. Bob Beattie sagde, at banen var svær. Banen
skulle i august 1979 lægge bane til de professionelles Danmarksmesterskab over 72
huller, og han mente ikke, at en eneste af deltagerne ville være i stand til at gå alle
fire runder under 80 slag. Han fik næsten ret. Herluf Hansen kom som den eneste
deltager ikke op på 80 på nogen af runderne.
Op i 80’erne kom der bedre gang i væksten, og i 1986 kunne klubben igen overtage
banens drift, idet der blev indgået en fordelagtig, 8-årig forpagtningsaftale med
Skørringe.
Klubbens medlemstal
I klubbens tidlige tid og også senere har medlemshvervning stået i fokus som en af
de mest påtrængende opgaver. Golfklubben Storstrømmen var den første klub i
Storstrøms Amt og den 23. golfklub i landet. Det var alligevel vanskeligt at tiltrække
og ikke mindst fastholde medlemmerne, hvilket afspejler sig i referaterne fra
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt i klubbens blade. Selv i år med pæne
medlemstal ses det, at der har været stor afgang af medlemmer som følge af
fraflytning, manglende tid o.s.v. Der foreligger blandt papirerne medlemslister, den
første fra foråret 1970, og i de tidlige klubblade var årligt optrykt medlemslister, så
det er muligt at finde navnene på medlemmerne frem til 1977. (En enkelt af
pionererne fra 1969/70 er fortsat medlem! Det er Else Waage-Jensen.) Ved en række
senere generalforsamlingsreferater er vedlagt medlemslister brugt ved
adgangskontrol, så man også her kan se, hvem der var medlemmer, og hvem der var
til stede ved generalforsamlingerne. Først oppe i halvfemserne sås en tilfredsstillende
medlemsfremgang, hvilket var samtidig med golfsportens kraftige vækst både
internationalt, nationalt og lokalt. Tillige havde klubben i halvfemserne meget store
indtægter fra green-fee-gæster. (I 1991 toppede tallet med 5.408 besøgende og i det
sidste år på Virket i 1993 var tallet 4.800.)
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På generalforsamlingerne i følgende år er medlemstallene nævnt (aktive
medlemmer):
1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

240

238

-

-

-

-

394

368

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

378

402

403

403

457

473

488

529

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

601

654

730

349

396

431

451

532

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

646

726

-

829

815

796

805

799

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

775

756

749

687

-

602

603

607

2015

2016

546

På generalforsamlingen i 1976 udtalte formanden tilfredshed med, at
medlemstallet stort set var uforandret, selv om Sydsjællands Golfklubs bane i
Mogenstrup var taget i brug, og man derfor naturligt havde mistet en del af de af sine
medlemmer, der boede i Næstved og omegn. Det dramatiske fald i 1994 hænger
sammen med klubbens flytning den 1. januar 1994 fra banen ved Virket, da der ikke
kunne opnås enighed om en fortsat forpagtningsaftale med Skørringe gods, som da var
overtaget af Rikke Dinesen (nu Fabienke).
Flytning og ny bane
Bestyrelsen var af medlemmerne i efteråret 1993 pålagt at undersøge
mulighederne for etablering af en ny bane, da medlemmerne ikke kunne acceptere de
forhold, som ville komme på tale ved at indgå på Skørringes forslag til et fortsat
samarbejde. I rekordfart fik bestyrelsen fundet de nuværende arealer ved Kringelborg,
planlagt bygningen af banen, tilladelserne i hus, finansieringen ordnet og anlægget
påbegyndt med borgmester Poul-Henrik Pedersens første spadestik den 6. juni 1994,
så banens første 12 huller kunne tages i brug allerede i maj 1995 med officiel indvielse
den 6. august 1995. Samtidig havde den forhandlet sig til aftaler om medlemmernes
spil på Maribo Søs og Møns baner i byggeperioden, så de ikke stod uden
spillemuligheder. Som følge af ændringerne og usikkerheden faldt nogle medlemmer
fra, og nogle valgte at slutte sig til den ny klub, der blev oprettet i Virket under navnet
Falster Golfklub. I arkivet ligger en samling avisudklip fra 1994 ikke kun om
Storstrømmen, men også om Falster Golfklub og om planerne for baner ved Marielyst
og Halsted. Mange udtrykte tvivl om der kunne skaffes medlemmer nok. En
interessant kommentar kom fra daværende borgmester Hans Aage Pedersen fra
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Sydfalster kommune, der selv blev golfspiller, idet han udtalte, at han ville
æde sin gamle hat på, at der ville være 1800 golfspillere på Falster om 5 år –
altså i 1999. Avisen mente, at han nok ville finde en lækker hat, hvis
tilgangen svigtede. På generalforsamlingen i 1999 blev oplyst, at Storstrømmen havde
600 aktive, Falster 564 og Marielyst 259, i alt 1423, men allerede i 2000 var tallene
henholdsvis 668, 683 og 377, i alt 1728. Så han skød ikke meget galt.
I 1997 blev de sidste 6 huller syd for Prinsholmvej anlagt, så de kunne tages i brug
i foråret 1998. Klubhuset, som i 1994-95 ved en meget stor indsats fra frivillige kaldet
”Kringelborgbisserne”, var kommet meget hurtigere i stand end planlagt, blev gjort
færdigt i 2002, hvor ”Vognporten” ved professionelles arbejde blev udvidet og stod
færdigt med sit nuværende udseende, således at bl.a. generalforsamlingerne siden har
kunnet afvikles i eget hus, og klubben ikke længere var henvist til husly på I- og Hskolen, som velvilligt havde stillet lokaler til rådighed for generalforsamlingerne i
årene 1994 til 2001.
Samtidig med indvielsen af det færdige klubhus trådte Søren Krogh 1. august 2002
ud af bestyrelsen, som han havde været formand for i hele den hektiske flytte- og
nyetableringstid. Hans afløser som formand udtalte på den følgende
generalforsamling, at hvis ikke Søren i forvejen var æresmedlem af klubben, hvad han
var blevet i 1995, så ville han være blevet udnævnt til det nu. I stedet kunne
matchudvalget senere på samme generalforsamling udnævne Søren til ”Årets fighter”,
en pris, som udvalget hvert år siden 1986 har uddelt til en person eller persongruppe,
som har gjort en særlig indsats for klubben. – Det kunne være et emne for en eventuel
fortsættelse af denne beretning at beskrive disse prismodtagere og deres indsats.
Der er nu under 3 år til klubbens 50 års jubilæum. Hvis dagen virkelig skal
markeres, skal man måske så småt gå i gang? En idé til en del af programmet kunne
være en opvisningsmatch, måske med deltagelse af Søren Kjeldsen, som var med ved
indvielsen af Kringelborgbanens første del i 1995? Eller Thomas Bjørn, der spillede 18.
hul i 1999 under ”Det store luftslag”, hvor han fløj i helikopter rundt til 18 forskellige
baner og hvert sted spillede et hul mod en junior fra banens klub? (Arkivet indeholder
ikke nærmere beskrivelse af disse to begivenheder.)
Nykøbing F., den 25. oktober 2016
John Orland Rasmussen
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