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Efter oprykning i 2017 var det noget stærkere hold, vi skulle kæmpe imod i 2018. Vi kom i 

pulje med Herning, Skærbæk Mølle og Åskov Golfklub. Alle 3 hold har været i 2. div. i 

nyere tid og havde inden sæsonen meldt ud, at de gik efter at rykke op igen. Vi vidste, at vi 

skulle have mindst 4 point på hjemmebane, for at have en chance for at forblive i 3. division. 

 

Med to hjemmebane kampe i første weekend, var der lagt op til en hård start. Lørdag blev 

det desværre til et snævert nederlag til Herning, derfor var det vigtig at vinde om søndagen 

mod Åskov. Søndag blev dagen med ”stolpe ind” og med en sejre var vi stadig med. 

 

2. spillerunde bød på to udebane kampe i Skærbæk og Herning og efter to tætte kampe, 

måtte vi desværre se i øjnene, at det i sidste spillerunde gjaldt om at blive i 3. division. Med 

en god sejre om lørdagen over Skærbæk, skulle det hele afgøres i Åskov om søndagen. Vi 

kunne tåle at tabe 7-5, men det var ikke nok, vi tabte 9-3 og var derfor kun en enkelt match 

fra at blive i 3. division. I 2019 hedder det derfor 4. division. 

 

For seniorholdet blev det en succesrig sæson, hvor holdet sluttede som puljevinder og 

oprykker. Sæsonen startede på hjemmebane med 2 matcher, som begge blev vundet ret 

sikkert og det gav selvfølgelig visse forhåbninger om en god placering. I den næste runde 

blev de to matcher på udebane også vundet, hvorfor en enkelt sejr i den sidste runde ville 

være tilstrækkelig til at sikre oprykning.  

 

Da Holmsland Klit Golf desværre måtte melde afbud i den sidste runde, blev denne match 

vundet uden kamp. Oprykningen var dermed sikret, inden den sidste match, som blev tabt på 

udebane til et stærkt hold fra Odense Eventyr Golf. Seniorholdet vender dermed tilbage til 2. 

division efter et par sæsoner i 3. division. 

 

Vores kval. hold var kommet i pulje med Åskov, Holstebro og Holmsland Klit Golf. Det 

viste sig hurtigt at Åskov var suveræne, mens Holmsland tog sig af den anden ende af 

tabellen. Efter sejre hjemme på 7-5 over Holstebro, skulle 2. pladsen afgøres i Holstebro. 

Desværre blev det til et nederlag på 8-4, men alligevel et lærerigt år for mange af vores unge 

spillere. 
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