
 

HISTORIE – Ladies Section 

Horsens Golfklub er stiftet på Bygholm 11. oktober 1972. 
Alle medlemmer var praktisk talt nybegyndere, med ukendskab til sporten. Der blev derfor tilbudt indendørs træning med Vejles træner Jeff på Bygholm Parkhotel og i laden i Helle-
bjerg Mølle. 

 
April 1973 var det muligt for de dygtigste at få lov at spille på Vejle Golfklubs 9-hullers bane mod at betale 20 kr. i green fee. 
Juli 1973 blev det frit for alle medlemmer at spille i Vejle uden green fee (økonomisk ordning klubberne imellem). Samtidig blev der åbnet op for udendørs træning i Juelsminde. 
På et medlemsmøde 19. februar 1974 på Bygholm blev der udnævnt forskellige udvalg, bl.a. et herre- og et dameudvalg. Dameudvalget bestod af Else Poul-Petersen, Hanne Hede 
Nielsen, Ruth Markholt og Elsebeth H. Sørensen. 

 
Den 25. maj 1974 spilledes den første officielle match mellem klubbens medlemmer. Det foregik i Silkeborg med kyndig vejledning af en silkeborgspiller på 
hvert hold. Om aftenen var der præmieoverrækkelse af præmier på Sejlklubben i Horsens. 

Klubbens første uddelte præmie var skænket af Brdr. W. og S. Sørensen. Den 17. august blev der holdt en uofficiel baneindvielsesmatch. 
Efter flere udsættelser lykkedes det 28. september at få banen i Juelsminde indviet. 

Den første officielle præmie i Horsens Golfklubs historie blev uddelt i forbindelse med åbningsmatchen. Den var skænket af guldsmed Niels Lind. 
Den 20. august 1974 var tirsdagdamerne startet med matcher under ledelse af Else Poul-Petersen. Der var sådan set ikke tale om en klub, men blot et tiltag til at få 
gang i damegolfen. 
På generalforsamlingen 29. oktober 1974 blev Else Poul-Petersen igen formand for dameudvalget og hun »udtog« selv sine medlemmer der var: Inger Lind, Ruth 
Markholt, Gerda Poul-Petersen, Lis Sæderup og Besa Sørensen. 
Det første gennemgående matchprogram for sæsonen 1975 blev udarbejdet. 
 
 

 
Med hensyn til herreklubben var der godt nok i februar 1975 nedsat et udvalg med Gerhard Wissing og Bøjle Klavsen i spidsen. Deltagerne her spillede dog på et ret løst grundlag, 
nærmest efter aftale. I 1976 foreligger der dog et gennemgående sæsonprogram. Det samme i 1977. Først i 1978 efter at Ib Maas var blevet formand for herreudvalget blevet der 
dannet en egentlig Mens Section med fast årlig kontingent og vedtægter. 
Den første bestyrelse bestod af Ib Maas, Jørn Høj og Jørgen Milling. 
Den 31. maj - 1. juni 1975 bliver hele anlægget officielt indviet med deltagelse af Juelsminde pigegarde og borgmestrene fra Horsens og Juelsminde. Palsgård var vært ved arrange-
mentet. 
 
1984 spiller tirsdagsdamerne stadig med start kl. 09.00, man forsøger dog at få gang i damer, der først kan spille om eftermiddagen. Forsøgsvis spiller de 3 huller over middag (de var 
jo alle nybegyndere). 
I 1982 nævnes første gang ordet Ladies Section, men så vidt vides betalte man, hver gang man deltog i en match. Der var altså ingen fast kontingent, ej heller vedtægter. 
I overgang fra Juelsminde til Horsens spilles der både formiddag og eftermiddag. 
I 1987 stiftes en egentlig »eftermiddagsdameafdeling«. Der er nu to bestyrelser! 
1988 slås de to afdelinger sammen til en Ladies Section med et fast årligt kontingent, dog således, at hvis man er tilmeldt om formiddagen og ønsker at deltage om eftermiddagen (på 
grund af sponsorpræmier) skal man betale deltager fee. 
 
Efter 2001 nedlægger bestyrelsen i golfklubben formiddagsafdelingen, således, at der fra 2002 kun eksisterer en Ladies Section, der spiller om eftermiddagen. 

Konklusion: 

Man kan naturligvis altid med et eller andet påskud holde et jubilæum. I den forbindelse kan det oplyses, at formiddagspigerne i 1997 holdt 10 års jubilæum. 
I 1998 nævnes i »Golfert«, at nu begynder den 25. sæson. 
Reelt set er den Ladies Section. der spiller om eftermiddagen fra 1987. 
Der skal dog ikke herske tvivl om, at der har været spillet damegolf i Horsens Golfklub siden 1974. Selvom der ikke har været en vedtægts- og kontingentfastlagt afdeling. 
Derfor skønnes det, at der vil være alt mulig grund til at fejre damegolfen, især når nu ikke moderklubben orkede at fejre sin 40 års fødselsdag. 
Vi kan jo alle lide runde fødselsdage, så I ønskes alt mulig held og lykke med et eller andet stort og lystigt arrangement. 
 
Med venlig hilsen 
Den gamle arkivar 
Paul Høj 

 


