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Pressemeddelelse 

 

Søndag den 17. april var der åbent hus i Vestfyns Golfklub ved Glamsbjerg. Der var forår i luften, dog med 

en frisk vind. Parkeringspladsen var fyldt og flagene var hejst og de stod i flot kontrast til den forårsblå 

himmel. Vestfyns Golfklub var en af de 155 golfklubber i Danmark, der denne søndag deltog i Golfens dag 

igennem Dansk Golf Union. Overskriften for dagen var ”Golf er livslang kærlighed”.   

Daglig leder og Pro træner Michael Skjerbek i Vestfyns Golfklub havde store forventninger til denne dag. 

Michael Skjerbek oplyser at dagen blev en stor succes og at der var mange besøgende, allerede fra dagen 

blev skudt i gang. Og de 25 frivillige medlemmer fra Vestfyns Golfklub, der denne dag stod klar til at 

modtage de besøgende, fik nok at se til. 

Derudover aflagde Klub Goldwing Danmark klubben et besøg. Og det var et flot syn der mødte én med de 

20 Honda Golfwing motorcykler i gårdspladsen. Nogle med sidevogn og andre med en lille trailer. 

Diabetesforeningen fra Assens, deltog også og gav gode råd om denne sygedom. 

På Driverangen havde klubbens elitespillere sammen med Michael Skjerbek også nok at se til. De 

underviste de mange besøgende i alle aldersgrupper. De fleste måtte konstatere, at man lære ikke at spille 

golf på en dag. Flere af de besøgende måtte indrømme at den lille hvide golfbold var noget sværere at 

ramme end de havde forestillet sig. Det er svært, men rigtigt sjovt var et udtryk der ofte hørtes. Flere gav 

dog udtryk for, at de efter en halv time på måtten, selv kunne spore fremgang.  

Alle besøgende var også forbi putterbanen. Og selv om de fleste havde erfaring med at spille minigolf, så 

måtte de sande at det er noget andet i golfens verden. Efter at have prøvet kræfter med golfen, kunne alle 

besøgende nyde en grillpølse med en vand eller øl, som klubben var vært ved. 

Midt på eftermiddagen kunne Michael Skjerbek konstatere at dagen havde været en stor succes og at alle 

begynderhold var fyldt op. Også juniorafdelingen kunne glæde sig over nye medlemmer. Dagens yngste nye 

medlem var Alma på kun 5 måneder der havde taget sin mor og far med. Og både mor og far var flittige på 

driverangen. Almas far er dog en øvet golfspiller, idet han spiller på Vestfyns Golfklubs elitehold. Og far 

Ulrik mente ikke at man kan begynde for tidligt. Der vil dog nok gå et par år inden lille Alma for alvor ses 

på klubbens træningsanlæg. 

Det var en glad, men træt Michael Skjerbek der sidst på dagen pakkede sammen og kørte hjem til familien i 

Hårby. Og i løbet af de næste måneder vil de mange nye medlemmer så påbegynde vejen mod et 

golfkørekort, som ud over en teoriprøve, der tages på internettet, består af nogle rent praktiske prøver. 
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