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Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Solrød Golfklub 
 

torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00 
                                                                                                                       

i SOLRØD AKTIVITETSCENTER, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 
 

  Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår: Vagn Søndergaard 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år - beretning vedlagt.  
  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.  
  

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.  
  

5. Forslag fra medlemmerne:  
Kunne det være en idé med gratis træningsbolde til medlemmerne, som der er på alle 
nærliggende golfbaner? Svend Erik Wilken ser gerne, at bestyrelsen tager det op med FH. 

  

6. Forslag fra bestyrelsen:  
 Ingen forslag 

    
7. Valg af bestyrelsesmedlem: Der skal efter tur vælges 1 bestyrelsesmedlem for den fulde 

periode på 3 år, på valg er Jan Vodstrup Nielsen, som er villig til genvalg. 
     

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Begge er for en etårig periode. Bestyrelsen indstiller   
Sven Erik Wilken som 1. suppleant og Vagn Søndergaard som 2. suppleant.  
 

9. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Beierholm til genvalg  
 

10. Eventuelt  
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Formandens beretning    Bestyrelsen, d. 3. marts 2022 
 
Nu er sæson 2021/22 ved at være overstået, det samme må vi håbe med Covid19. Det har jo igen i år 
være en anderledes sæson, hvor der har været aflysninger, dog ikke så mange som året før. I 
skrivende stund er restriktionerne ophævet, og vi går en lysere tid i møde. I aften vil jeg sågar sende 
en invitation til en bio-tur til alle medlemmer. Det er så dejligt, at vi igen kan mødes og være sammen 
med mange. 
 Vi har haft en medlemsnedgang, idet vores medlemstal er gået fra 242 til 227. Det er selvfølgelig lidt 
ærgerligt, men desværre ikke noget vi kan gøre så meget ved. I bestyrelsen forsøger vi at gøre, hvad 
der er muligt for at værge medlemmer.  Der afholdes ”Golfens Dag” og igen i år var det en succes med 
afholdelse af Snus til golfen v/ ”Ældre Sagen” som også gav nye medlemmer – stor tak til teamet 
omkring ”Ældresagen”.  
Arbejdet i vores klub i klubberne går fint. Seniorklubben er klart den største klub, som hygger sig hver 
tirsdag formiddag, men der udvises også et ihærdigt arbejde for tovholderne i Seniorklubben. Dame- 
og herreklubben kan vi håbe på kommer lidt bedre i gang i 2022. Der laves arrangementer, men der er 
ikke så mange medlemmer i de 2 klubber. Den nyetablerede Klub 37 er kommet rigtig godt i gang, en 
tak til de to driftige herrer. Endvidere har jeg indtryk af, at Juniorerne føler sig godt tilpas i Solrød 
Golfklub. De bliver trænet af vores træner, og teamet som hjælper til. 
Noget jeg syntes er dejligt i vores lille golfklub, det er vores turneringer. Det er utroligt hyggeligt, og 
der er som regel stor tilslutning til dem. Det er altid en fornøjelse at møde op til ”Arnes” dejlige 
morgenmad med frisklavet kaffe, og turneringerne er altid en succes. Alle er glade, og når turneringen 
er afsluttet, så er der altid fællesspisning og hygge. Jeg ser frem til vores turneringer i 2022. Og når 
det så er sagt, så skal jeg sige mange tak til alle de frivillige hjælper, der altid stiller op. En stor tak til 
alle de mange frivillige hjælpere, som er parat til at gøre en stor indsats, her kan nævnes; 
kaninmatcherne om torsdagen, afholdelse af regelkursus, arbejde med Ældre Sagen, vedligeholdelse 
af vores hjemmeside, arbejde for klub i klubberne, afholdelse af regionsgolf, hjælp ved afholdelse af 
vore turneringer, arbejdsweekend, administrativt arbejde i fritiden, deltagelse i arbejdet i klubhuset, i 
køkkenet, ja det er næsten den samme sang hvert år, men det er dejligt, at der så mange hjælp-
somme medlemmer. Det er bare så vigtigt - det er det, der får det hele til at køre i Solrød Golfklub. 
Endnu en gang MANGE TAK til jer der stiller trofast op. 
 
Jeg vil i det nye år sammen med resten af bestyrelsen arbejde for, at vores medlemmer føler sig godt 
tilpas i vores klub, og vi til enhver tid sætter det sociale i højsædet. Vi vil selvfølgelig også arbejde på 
at tiltrække nye medlemmer, men det er desværre ikke så nemt, da der er mange om buddet og 
mange naboklubber der måske kan tilbyde mere, end vi kan i vores klub.  
 
Til sidst vil jeg sige tusind tak til mine bestyrelseskollegaer. Tak for det store frivillige arbejde og timer 
I lægger i bestyrelsesarbejdet. Og til medlemmerne vil jeg ikke glemme at nævne, at hvis du har noget 
du gerne vil drøfte med bestyrelsen, så kom endelig til os. 
 
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og ønske jer alle en god golfsæson 2022/2023. Jeg håber I 
fortsat bakker op om bestyrelsen og vores arbejde, som helt og holdent er for jeres og klubbens skyld.  
Pia Hansen, Formand 
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Samarbejdsudvalget 
Der har kun været afholdt et par fysiske møder i samarbejdsudvalget i årets løb, men der har været en 
god dialog med baneejeren. Fra bestyrelsen har Johnny, Jan V. og Pia deltaget i samarbejdsudvalgs-
møderne med Flemming Hyveled. Mange gange tager vi opgaverne ad hoc med baneejeren, hvorfor 
der ikke er så mange fysiske møder. 
 
I udvalget snakker vi meget omkring banen og dens beskaffenhed. Vi har mange ønsker til banen og 
ønsker til forbedringer, men det er ikke nemt. Vi får ofte kritik fra medlemmerne omkring banens 
beskaffenhed, og det viderebringer vil til baneejeren. Vi har også forklaret vores frustration over, at 
medlemmer forlader klubben pga. af banens beskaffenhed. Men med de få medlemmer vi er, så er 
det svært. Vi har afholdt arbejdsdage i samråd med baneejeren, og vi har også talt om, at der er 
mange, der gerne vil hjælpe, så vi sammen kan gøre nogle gode ændringer. Det kunne være, at vi 
aftalte noget i klubben om at hjælpe til med at vedligeholde bunkerne. Det gør man i mange andre 
klubber. 
 
I samarbejdsudvalget vil vi forsætte den gode dialog med baneejeren. Og håber på et godt 
samarbejde i den kommende sæson. Og håber på nye tiltag. 
Pia Hansen 
 
Baneudvalget 
Der bør ikke være tvivl om, at der arbejdes stenhårdt i baneudvalget for at få banen til at stå så godt 
som muligt Det er selvsagt et svært arbejde med det medlemstal, og deraf den husleje vi bidrager 
med, det på trods, er det alligevel lykkedes, med god hjælp fra frivillige, at få ordnet bunkers, tyndet 
ud i diverse krat, overdækket driving range, ryddet og smukkeseret omkring klubhus og 
turneringspavillon og mange andre småting. Problemet er bare, at det skal vedligeholdes, hvilket nok 
er vores største udfordring. 
Fra baneejers side er greens blevet vertikalskåret og topdresset, hvilket vi nok skal få glæde af 
allerede til foråret. Der er ansat en deltids fairwayklipper, og Mads har været der hele vinteren og 
ryddet op i alle krogene. 
Vi har en god kommunikation med baneejeren, som tålmodigt lytter på vores klager, og for det meste 
finder vi i fællesskab en løsning, ikke altid så hurtigt som vi kunne ønske, men set fra hans side, skal 
det også hænge sammen økonomisk. 
Vi arbejder stadig og lægger op til nye tiltag, som f.eks. mere frivilligt arbejde, hulambassadører  o.s.v. 
det vil i høre nærmere om. 
Jan & Johnny 
 
Dameklubben ”Solstrålerne” 
I sæsonen 2021/2022 har der været 27 medlemmer af dameklubben ”Solstrålerne”. 
Sideløbne vores lille 9-hullersturnring den første tirsdag i hver måned har vi i år som noget nyt 
gennemført en løbende turnering. Vinderne Annette Jakobsen blev kåret ved en fællesspisning på 
Café A hvor fremmødte af damer var stort. 
Igen i år skal Käte have en stor for at stå for maden til fællesspisningen efter tirsdagsturneringerne. 
Årets weekendtur gik til Møn Golfcenter – et skønt sted. Vi overnattede på Hotel Præstekilde som 
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ligger lige op ad banen. Selvom vi skulle spille den samme bane 2 gange i løbet af weekenden var alle 
så begejstret for stedet at der blev bestilt ophold til weekenden 3.-4. september 2022. 
 
Pink Cup: 
Dameklubben Solstrålerne står hvert år som arrangør af Pink Cup, som er en turnering, hvor der 
samles ind til bekæmpelse af brystkræft. Pink Cup blev i sæsonen afholdt lørdag d. 13. juni, hvor 46 
deltagere indsamlede kr. 32.858,-  - svarerende til kr. 1.932,- pr. spillende dame. Dette resultat rakte 
til at vinderen af A-rækken Susanne Jonsson og B-rækken Bente Luxhøj Pedersen skulle deltage i den 
landsdækkende finale i Sorø.  Igen i år blev finalen afviklet i dårligt vejr og på trods af dette sluttede 
holdet udenfor præmierækken – men i den individuelle række fik Susanne en flot 3. plads.  
I sæsonen 2022 er det 20. gang at organisationen bag Pink Cup afholder denne turnering og der er 
lagt op til et brag af et jubilæumsår. Solrød Golfklub vil derfor gøre alt for at vi igen i år kan bidrage til 
et flot indsamlingsresultat.  SGK afholder den lokale indsamlingsturnering søndag d. 12. juni 2022 – så 
reserver allerede nu denne søndag. 
Siden 2003 er på landsplan blevet indsamlet 46 millioner kroner til brystkræftsagen i Pink Cup 2019. 
Der skal derfor lyde en stor tak til alle som har ydet et bidrag enten i form af en sponsor gave eller på 
anden måde har støttet Pink Cup og brystkræftsagen.  
 
Herreklubben Solrødderne 
På grund af Covid-19, kom sæsonen først i gang mandag d. 19. april 2021, og det var med et stærkt 
reduceret deltagerantal. 
Mange havde valgt fællessamlingerne fra, flere valgte at spille andre dage med en fast makker, og 
flere medlemmer havde valgt at skifte klub. 
Der blev afholdt ganske få samlinger med efterfølgende spisning, hvor alle krav om loft over antal 
samlede deltagere og afstandskrav blev overholdt. 
Efter forslag fra nogle medlemmer, blev Herredagen flyttet til tirsdag fra d. 3. august, for at se om 
det skulle få flere til at deltage. Det gjorde ikke den store forskel, men blev dog fastholdt indtil 
søndag d. 14. november, hvor vi overgik til at spille om søndagen kl.10 på grund af det tiltagende 
mørke om eftermiddagen. 
Herreklubben gennemførte en tur til Nivå G.K. d. 31. juli og afholdt ligeledes et par vinter-turneringer. 
Som noget nyt har vi fra søndag d. 13. februar 2022, indført en præmiering af den bedste score på alle 
indsendte/registrerede scorekort på hver Herredag. Den efterfølgende tirsdag vil vi trække en liste, 
over alle der har spillet på Herredagen fra Golfbox, og derfra finde den bedst scorende.......... 
Vi har her sidst på sæsonen konstateret en del udmeldelser, fra medlemmer der søger til andre 
klubber, så det vil desværre være et stærkt reduceret felt der åbner sæsonen 2022... 
Men vi klar med friskt gå på- mod og glæder os til at vejret bliver bedre, og banen ikke er så våd 
mere.... 
Jan Garmund- Formand  
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Seniorklubben 
Seniorklubben bestod i sæsonen af 58 medlemmer, altså langt den største klub i klubben. 
Det kan faktisk ikke beskrives med ord, hvor hyggeligt det har været, både på de almindelige onsdage 
hvor der sjældent møder under 35 op, men også til de månedlige samlinger, hvor der kæmpes seriøst 
om de ”mega store” præmier og nydes en dejlig gang smørrebrød. 
Det er også blevet til et par udflugter til henholdsvis Albertslund og Køge med stor tilslutning og 
begejstring. 
Julen blev fejret med banko med et væld af præmier efterfulgt af et ta’ selv julebord i overklasse, alt 
sammen betalt af sommerens opsparede midler. Jo jo det er skam en velfungerende klub, både socialt 
og økonomisk. Vi ser fremtiden i møde med glæde. 
Käte & Johnny 
 
Ungdomsklubben (team Youngster’s) 
Solrød youngsters har huset 14 unge medlemmer i sæsonen. Der har været ugentlig træning med et 
gennemsnit på 8 fremmødte. Vi har afholdt en månedlig turnering, med hyggespisning og præmiering 
bagefter, alt i alt en sjov og hyggelig sæson, som vi håber på, kan fortsætte i den nye sæson. 
Ulrik, Jan & Johnny 
 
Begynderudvalget 
Der har været begyndertræning 18 torsdage i løbet af sæsonen fra maj – september. Der har været 
op til 20 begyndere til disse aftener. Endvidere har der været afholdt en turnering den sidste torsdag i 
måneden, hvor der efter spillet har været fællesspisning og præmieoverrækkelse med fine præmier.  
Tak til Golfexperten for sponsorering af præmier og gaver til begynderne. Træner Mads Møller 
Nielsen har gennem sæsonen haft forskellige træningspas med begynderne.  
OG vi vil gerne takke Flemming Hyveled for at give frie bolde til træningen med begynderne.  
Sæsonen blev afsluttet lørdag d. 18. september med en festlig Rabbit Stars Turnering, hvor 
begynderne/kaninerne dannede par med en ”KANON  (En kanon er en spiller med hcp. under 36) 
Selvfølgelig blev der afsluttet med fællesspisning og præmieoverrækkelse. 
En stor tak til de medlemmer, som gennem sæsonen har hjulpet med at gennemføre disse 
begynderaftener og ved deltagelsen i Rabbit Star Turneringen OG ikke mindst til Svend Erik Wilken, 
som er tovholder på hele dette arbejde 
 
Klub 37  
Som noget nyt er der blevet oprettet en Klub 37. Det er medlemmer, som har fået DGU-kort og har 
spillet sig ned i hcp, men som endnu oplever, at de ikke er helt parate til at deltage i klubturne-
ringerne og i herreklub m.m. Der har været 12 medlemmer i Klub 37, som ligeledes har spillet om 
torsdagen og har haft afslutningsturnering med fine præmier og fællesspisning sammen med 
begynderne sidst på måneden. 
Endvidere har der været arrangeret tre fælles ture til andre golfklubber: Køge Golfklub, Hedeland 
Golfklub og Korsør Golfklub, hvor man lærte, hvorledes man betaler greenfee, hvordan man får 
udskrevet et scorekort m.m. på en fremmed bane.  
En stor tak til Jan Ellebirke, som er tovholder på Klub 37 
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Regel- og handicapudvalget 
Der har i løbet af sæsonen været afholdt kurser i brugen af Golfbox og vores hjemmeside, hvor også 
det nye hcp system whs blev berørt. 
Jeg synes, det nye whs system ser ud til at virke og er blevet taget godt imod. Jeg får i hvert fald ikke 
så mange spørgsmål mere, og så synes jeg, at det giver et reelt bud på ens nuværende spille formåen. 
Der har også været lidt regelundervisning hvor især ”regeltur på banen” har været godt besøgt. Flere 
har givet udtryk for at det er noget nemmere at forstå reglerne, når man ser situationerne på banen. 
Det vil vi lave mere af i kommende sæson. 
Forenklingen af reglerne og de nye bøger, ser også ud til at gøre det lidt nemmere at navigere sig 
rundt på banen. 
Alt i alt et fredeligt år, lettere generet af corona. 
Søren & Johnny 
 
Regionsgolf 
Selvom Covid-19 gjorde en stor forskel på antal deltagere og deres lyst til at spille, gennemførte 
Solrød G.K. årets turnering med 5 deltagende hold. 
Og som altid, var det de "gode gamle" kræfter, der stod for at være holdkaptajner, og sætte holdene 
med de forhåndenværende deltagere. 
Ingen af vores hold, nåede frem til slutspillet men havde alle fine resultater....Og igen blev der trukket 
store veksler på de alt for få damer, der ville spille med. Vi håber på større deltagelse fra damesiden i 
næste sæson. Så alt i alt en nogenlunde indsats fra Solrød G.K. 
Næste sæson bliver kun med 3 deltagende hold, da manglende lyst og flere klubskifter, har gjort at 
tilmeldingerne er rekord lave. Kun 24 tilmeldinger er det blevet til.......Men Solrød klør på, nu får alle  
dog få spilletid. 
 
Turneringsudvalget. 
I sæsonen 2021/22 afviklede klubben inklusive klubmesterskaberne 9 turneringer alle med et flot 
deltagere antal. Desværre har vi, grundet corona situationen, været nødsaget til at udsætte vores 
Nytårsturnering 2022. Regner med ny dato primo marts 2022. Årets klubmestre blev: Damer: Pia 
Hansen, Herre: Daniel Kragh, Senior: Per Chr. Nielsen, Junior: Xander Rønn Kristensen. Alle blev fejret 
ved en sammenkomst om eftermiddagen på finaledagen med et glas bobler. Stort tillykke til 
mestrene.  Turneringsudvalget vil gerne sige tak til de mange trofaste medlemmer, som stiller op hver 
gang vi har en turnering og bidrager med højt humør til den gode stemning vi altid har i Solrød Golf. 
Der skal også lyde en særlig tak til de medlemmer, som har stået for det store arbejde med at 
arrangere turneringerne og lave maden til vores fællesspisning efter turneringerne. Vi må indrømme 
at vi har været noget udfordret gennem året, men med stor fælles hjælp er det hele lykkedes.  
 
Sponsorudvalget 
Igen i år skal vi takke alle vores gode sponsorer. Vi har aftale med TLP Golf om præmier til vores 
turneringer, både dem i klub regi, men også når klub-i-klubberne har arrangementer. Specielt stor tak 
til TLP Golf for de meget fine præmier til vores jubilæumsturnering.  Vi har også glæde af lokale 
forretninger som velvilligt bidrager til vores turneringer og herunder en stor tak til de klubmedlemmer 
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som energisk hjælper med hertil. Stor tak til alle de medlemmer som på vores turneringsdage 
bidrager til vores lotteri, som jo er med til at der altid er flotte præmier og mange klappepræmier.  
 
Kontingentet 2022  

Ifølge vores vedtægter §3 skal kontingentet reguleres med udviklingen i forbrugerprisindekset. Hvis 
det var hændt, ville kontingentet for sæsonen have set således: 

Junior kr.   1.450  Ung senior 2.890 Senior 5.775 

Hverdagsmedlem   4.495  Passiv  765 Langdistance 2.920.  

Det er nogle større stigninger, og bestyrelse valgte, derfor at indkalde Flemming til møde om drøftelse 
af kontingenterne. Bestyrelsen og Flemming blev derefter enige om nedenstående satser for 2022. Vi 
må se, hvad der sker i til sæsonen 2023 i forhold til den nuværende inflation.  

Gældende kontingentsatser fra 1. april 2022  

Aktive Junior                                      kr.  1.400 Aktive ungsenior              kr.  2.900 

Aktive hverdag              kr. 4.375 Fuldtid               kr.  5.550 

Passivt medlemskab                        kr.    625 Langdistance                                     kr.  2.775 

 
Regnskab og budget 
Bestyrelsen kan fremlægge et regnskab for 2021 udvisende et lille overskud på kr. 2.327,75 mod et 
oprindeligt budgetteret underskud på kr. 50.081,00. Det vil sige, at årets resultat blev meget bedre end 
forventet. Det skyldes en meget forsigtig budgettering af antal medlemmer. Vi endte med at være 219 
medlemmer.  
Igen i år er der kommet en del udmeldinger, hvor de fleste igen har fundet sted blandt fuldtids-
medlemmerne. Flere medlemmer har valgt at skifte til andre baner, fordi venner og bekendte spiller der. 
Andre har indstillet golfen pga. helbred. På Golfens dag meldte 15 nye fuldtidsmedlemmer sig ind til et 
meget fordelagtigt kontingent.  
Udover en forsigtig budgettering i antallet af medlemmer så blev indtægterne i forbindelse med afholdelse 
af interne turneringer også sat meget lavt og omkostningerne højt. Men deltagelsen i vore turneringerne 
blev langt højere end forventet samtidig med, at bestyrelsen har dygtige til at holde omkostningerne nede 
ved at finde gode tilbud og flere gange selv har stået for maden. Det tilsammen har haft en betydelig 
effekt på resultatet i forhold til budgettet.  
I regnskabet er der en indtægt på junioraktiviteten, og det skyldes, at Flemming Hyveled gav flaskepanten 
til juniorerne. De nåede dog ikke at bruge alle pengene.  
Det er dejligt, at vi kan fortsat bevare den store tilslutning til vores interne turneringer og arrangementer.                     
En stor tak til de der i løbet af året har tilbudt og assisteret med bespisning.  
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Vores regnskab for 2021 kan i hovedpunkter opstilles som følger i danske kroner:   
                                                                                                                                                                                                                             
Indtægter kontingent 1.019.528 
Indtægter interne turneringer/lotteri 76.073 
Andre driftsindtægter 2.742 
Samlede indtægter 1.098.344 
Leje af golfbane - 914.719 
Udgifter interne turnering/lotteri - 72.563 
Andre eksterne omkostninger - 108.222 
Finansielle indtægter/omkostninger(-)                                                                      -513 
Samlede udgifter - 1.095.504 
Årets resultat 2.327 
Egenkapital 225.338 
 
For de der ønsker en detaljering af de enkelte omkostninger henvises til det reviderede regnskab, der 
ligger til godkendelse på Generalforsamlingen. 
 
For sæsonen 2022/2023 har vi i bestyrelsen udarbejdet et budget udvisende et underskud på 
T. kr. 20.  
Budget – kontingentindtægter og baneleje 
 
Medlemskategori Antal Kontingent Indtægt Baneleje 
Juniorer                                      10                      1.385            13.850            12.465  
Ung seniorer 0 2.770 0 0 
Hverdagsmedlemmer 40 4.325 173.000 155.700 
Fuldtidsmedlemmer 160 5.500 880.000 792.000 
Langdistance                                1                     2.750             2.750                        1.375      
Passive 5 595 2.975 1.487,50 
 
I alt 216  1.072.575 963.027                    
                                                                                                                                         
                                                                                                                                       Dkr. 
Indtægter kontingent 993.700 
Indtægter interne turneringer/lotteri 65.750 
Andre driftsindtægter 2.000 
Samlede indtægter 1.061.450 
Leje af golfbane - 891.970 
Udgifter interne turnering/lotteri - 72.000 
Andre eksterne omkostninger - 127.500 
Finansielle indtægter/omkostninger(-) 0 
Samlede udgifter - 1.091.470 
 
Budgetteret resultat - 30.020 
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Forudsætninger: 
Kontingentindtægt og afregning af baneleje er baseret på et skønnet medlemsantal. 
Vi er per dags dato 219 medlemmer, men vi er i bestyrelsen vidende om flere medlemmers skifte til andre 
klubber,  og er realistiske og antager, at vi, formentlig i tillæg til de allerede kendte, mister yderligere et 
antal medlemmer,    og vil ikke kunne inddækkes af eventuelle nye medlemmer. 
Der er i budgetteret kalkuleret med, at vi i sæsonen 2022 er 200 medlemmer. 
Budgetposten andre eksterne omkostninger, tkr. 127 indeholder følgende væsentlige poster: 

• Tkr. 40 – Kontingent Dansk Golf Union 
• Tkr. 15 – Junior- & voksenaktiviteter samt Pro-træning  
• Tkr. 20 – Revision  
• Tkr. 18 – Golf Box & E-conomics 
• Tkr.   7 – Landsdækkende turnering Regionsgolf 
• Tkr.   8 – Udvalgstur og bestyrelsesomkostninger 

 
Der er i budgettet indregnet en medlemsbetaling på i alt tkr. 66 dækkende deltagelse i interne turneringer, 
og en udgift i samme forbindelse på tkr. 72. Der er således budgetteret med et underskud på disse 
aktiviteter på t kr. 6. Dette er helt i tråd med tidligere aftale om kvaliteten af bespisningen efter 
turneringerne.    
  

 
 


