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Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Referat  MANNETUR  23.  -  25.  maj  2014 : 
 

Manneklubbens årlige Mannetur, som i år gik til Tyringe Kurhotell i Sverige foregik fra fredag den 
23. maj til søndag den 25. maj, er vel overstået. 
Det blev som sædvanlig en meget vellykket tur, som igen var arrangeret af Preben ”OTA” Hansen. 
Stor tak til Preben for et helt igennem flot arrangement. Der er jo ”intet”, som bliver overladt til til-
fældighederne (undtagen lodtrækningen) !! 
Vejrguderne var igen i år helt på vores side. Fredag havde vi 26 grader og strålende solskin. Vi 
spillede først på Hässlegårdens Golfbane, som var en fin og for det meste veltrimmet bane. 
 

Vi startede 19 deltagere fra Marielyst Golfklub klokken 07.00 fredag morgen, og kørte så mod 
Hässlegårdens Golfklub. Undervejs skulle vi gøre holdt for at indtage en tår at drikke og nogle 
lækre sandwich (som Preben Otas kone, Tonny, havde stået og smurt aftenen i forvejen). 
Stor tak til Tonny for det store arbejde. Det var virkelig nogle lækre sandwiches. 

 
Vi spillede holdturnering og placeringsspil denne dag, 
hvor de mest scorende var Hold 3 (billede tv.), som 
bestod af  ALF FABIANSSON, TORGNY JOHNSEN,   
MOGENS HEMMINGSEN og KURT A. PETERSEN. 
Disse 4 scorede imponerende 110 point tilsammen, og 
fik overrakt præmierne af Tourmanager Preben OTA 
Hansen. De udgjorde derfor førerbolden i lørdagens 
store match. Præmierne til de 4 dygtige spillere var et 
gavekort til en Manneklubtrøje.  
 
 
 

Nummer 2 i matchen blev hold 1(billedet th.), som be-
stod af  KIM VALEUR, FREDE VEST HANSEN og 
PREBEN OTA HANSEN. De scorede samlet 104 point, 
og blev belønnet med en golfhandske pr. mand. Over-
rækkelsen af præmierne blev foretaget af Sydfalster 
Kommunes tidligere borgmester, HANS AAGE PE-
DERSEN. 
 
 
 
Inden præmieoverrækkelsen havde vi indtaget en rigtig god gang ”Pyt i Panne” med spejlæg og 
det hele. Der var dog ingen tvivl om, at hotellet ikke havde regnet med, at de ”næsten” skulle på 
indkøb for at dække behovet for ketchup. 
Lørdag morgen vågnede vi op til en morgen, som på forhånd var blevet frygtet med megen regn, 
og ”nogen” havde derfor foreslået, at vi skulle vente med at slå ud til klokken 12.00, hvis det kunne 
lade sig gøre. Det kunne det, og vi ventede så hele formiddagen på, at det skulle regne og blive 
middag. Klokken 12.00 slog så den første bold ud på Skyrup Golfbane, og ganske rigtigt skinnede 
solen fra en skyfri himmel på det tidspunkt. At der så alligevel kom en lille byge senere over mid-
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dag, tog de fleste med godt mod, men ”kupmageren” til ændringen af tiden måtte høre en lille 
smule for det i løbet af dagen / aftenen. 
Det var en meget veltrimmet bane, vi spillede på. Det var lidt svære greens, hvilket mange scores 
også viste. Det blev dog alligevel til en dejlig eftermiddag i gode venners selskab og en fornuftig 
gang golf tilligemed. Efter matchen var der en lækker festmiddag bestående af Ceasarsalat, og 
derefter en gang fisk til alle på nær én. 
Præmieoverrækkelsen blev foretaget af Tourmanageren Preben Ota Hansen, som dog havde lidt 
besvær med at overdøve hele selskabet. Der var præmier til alle deltagere, lige fra gavekort til 
golfbolde, rødvin, termokrus, svømmebilletter og bittere. 
 

Der skal lyde en stor tak til alle sponsorerne : 
 

LÅSESMEDEN, DANCENTER, TURIST  MØN, SVØMMECENTER FALSTER, NORDEA OG 
BJARNE PETERSEN. 
 

Lørdagen præmiematch blev sikkert vundet af KNUD PYNDT med 31 POINT, nummer 2 blev 
PETER OLSEN med 29 point, og nummer 3 blev ERIK KRISTOFFERSEN med 26 point. 

 
Efter præmieoverrækkelsen var det igen tid til social hygge med poolspil, rafling eller bare almin-
delig hyggelig snak. 
 

Søndagens match blev igen spillet på Skyrup Golfbane, og denne dag blev holdene sammensat 
af højeste og laveste scores. Efter en gang golf i meget fint vejr sluttede vi af med en ret, der tog 
kegler, nemlig en gang pølser med brød. 
Derefter gik vi over til præmieoverrækkelsen, hvor de 3 bedste denne gang havde præsteret at 
lave 27 point.  Nummer 1 blev FLEMMING JENSEN, nummer 2 blev KIM VALEUR, nummer 3 
blev MOGENS HEMMINGSEN og nummer 4 blev JOHN HELVIG PEDERSEN, dog ”kun” med 26 
point. Til alle 4 præmietagere var der 3 golfbolde fra DANCENTER v/ TOM HEMMINGSEN. 

 
Derefter gik turen igen sydover, hvor vi ankom til Marielyst lige omkring klokken 18 efter endnu en 
vellykket MANNETUR. 
 

Endnu engang skal der lyde en stor tak til alle sponsorer, til Tourmanager PREBEN OTA HAN-
SEN (og hans kone TONNY  for arbejdet med at smøre sandwich til alle deltagere) samt selvføl-
gelig til alle deltagere for højt humør, overbærenhed  og hyggeligt samvær. 
 

Referent 
Kai H Pedersen 

Sekretær/”kupmager”. 

SE VEDHÆFTEDE FIL MED BILLEDER. 


