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Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MANNETUR 14.  -  16.  juni  2013 : 
 
Manneklubbens årlige Mannetur, som i år foregik fra fredag den 14. juni til søndag den 16. juni er 
vel overstået. 
Det blev som sædvanlig en meget vellykket tur, som igen var arrangeret af Preben ”OTA” Hansen.  
Vejrguderne var helt på vores side. Vi fik en masse regn på vejen over, men det holdt stort set 
tørvejr under golfspillet. Dog var der en hel del blæst i alle 3 dage. 
Stor tak til Preben for et helt igennem flot arrangement. Der er jo ”intet”, som bliver overladt til til-
fældighederne (undtagen lodtrækningen) !! 

 
Vi startede 24 veloplagte golfspillere tidligt fredag morgen med kurs mod Royal Oak golfbane ved 
Jels i Sønderjylland.  Det blev til en oplevelse ud over det sædvanlige. Undervejs gjorde vi holdt 
ved Infoteria  Lillebælt, hvor vi fik serveret en kop kaffe og et rundstykke. Vel ankommet til Royal 
Oaks bane klokken 10.30 fik vi at vide, at der var Company-day, så vi kunne ikke spille der før om 
søndagen. Lynhurtigt fik vi startet bilerne og kørte videre til vores hotelbane,  Brundtland Golfbane 

i Toftlund. Hverken værre eller bedre var der også Company-day der, så vores udslag blev udsat 
til klokken 13. 45. Det skal dog tilføjes, at det var sekretariatet på Brundtland (og ikke vores ar-
rangør Preben ”Ota”), som havde kludret i det.  Det udløste selvfølgelig en ”kvajebajer” fra sekre-
tariatets side, og humøret hos deltagerne var helt i top alligevel. Så vi blev udstyret med nøgler til 
vores værelser, så vi kunne indrette os. Det var superflotte værelser med direkte udsigt ud over 
golfbanen. 
Vi spillede holdturnering og placeringsspil denne dag, hvor de mest scorende var  TOM HEM-
MINGSEN  med  34 point, DAN KOBBERNAGEL med  32 point, TOM HANSEN med 31 point 
og BØRGE MICHAELSEN med 29 point. Disse 4 udgjorde så førerbolden i lørdagens store kon-
kurrence.  
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Men vindere af holdturneringen med 98 point blev hold 4, som be-
stod af KNUD PYNDT, KAARE ANDRESEN, KIM VALEUR OG TOM 
HEMMINGSEN. Præmierne her var en golfhandske pr. mand.  Disse  
var sponseret af PROSHOPPEN på MARIELYST. Inden præmieover-
rækkelsen havde vi fået en god gang stegt flæsk med nye kartofler og 
persillesovs. Efter endt spisning og præmieoverrækkelse var der tid til 
socialt samvær med snak eller rafling. 
 

Lørdag morgen vågnede vi op til en solrig dag med megen blæst, og efter morgenmaden kom der 
igen gang i golfkøllerne. Denne dag var det enkeltmandspræstationerne, som stod for skud, og 
der blev vist megen god golf (for manges vedkommende) på trods af blæsten. Vi spillede igen 
Brundtland Golfklubs bane, som viste sig at være en velplejet bane med en meget kraftig rough, 
og ekstremt langsomme greens. Dette var vi nogle, som havde svært ved at vænne os til. Om ef-
termiddagen slappede vi af med hvil, kortspil eller bare socialt samvær. Der skulle nemlig lades op 
til aftensmaden, som bestod af en lakseforret og en gang hakkebøf med løg osv. 
 
Så kom vi til den store præmieoverrækkelse. Der var nemlig præmier til alle deltagere. Der var 
meget flotte præmier, som var sponseret af     DANCENTER  v/ TOM HEMMINGSEN   samt   
OLDFRUEN   v/   DAN OG TINNA KOBBERNAGEL.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer 1 blev til en forandring ERIK KRISTOFFERSEN med 36 point, nummer 2 blev PETER 
OLSEN med 35 point, nummer 3 blev MOGENS HEMMINGSEN med 34 point, nummer 4 DAN  
KOBBERNAGEL med 33 point, nummer 5 KIM VALEUR med 32 point, nummer 6 FINN HØGH 
med 32 POINT, nummer 7 TOM HANSEN med 31 point og nummer 8  FREDE VEST HANSEN 
med 30 point. Til nummer 1, 2, 4 og 8 var der gavekort til proshoppen sponseret af DANCENTER 
v/ TOM HEMMINGSEN, og til nummer 3, 4, 6, og 7 var der gavekort til OLDFRUEN  sponseret af  
OLDFRUEN  v/ TINNA OG DAN KOBBERNAGEL. 
 
Til alle, som ikke var blandt ovenstående præmiemodtagere, var der et sæt ”startpatroner” og 3 
golfbolde, begge dele sponseret af DANCENTER  v/ TOM HEMMINGSEN.   
Efter præmieoverrækkelserne blev det igen tid til at dyrke lidt social hygge med snak og rafling 
eller lign. 
 
Søndag morgen var det tid til at starte hjemturen, og vi glædede os til at komme til Royal Oaks 
bane. Dette blev en oplevelse ud over det sædvanlige. Da vi ankom lidt over 09.00 (vi skulle slå 
ud klokken 10.00), var der låst overalt, og ingen til at tage imod os. Dette frembragte en del irritati-
on / frustration hos nogle af deltagerne. Men vi fik klaret os selv, printet scorekort ud til spillerne og 
ringet efter en, der kunne være os behjælpelig med at fremskaffe nøgle til buggy, og kom så i 
gang med det, vi egentlig var kommet for – nemlig at spille golf. Vi kom til at spille på en dejlig 
bane med mange bakker (blinde huller), velplejede greens og en masse væltede træer samt grene 
ud over fairways. Det skal nævnes, at der havde været et meget kraftigt stormvejr over banen hele 
natten. 
Efter endt spil, hvor der ikke var præmier på spil, gik turen videre til Infoteria Lillebælt, hvor vi ind-
tog en gang ribbensteg med sovs og kartofler, inden vi begav os ud på den sidste tur til Marielyst. 
Her ankom vi omkring klokken 19.30, og fik vores udstyr udleveret fra traileren, vi havde lånt af 
Anders Simonsen. Tak for det. 
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Endnu engang tak til alle for hyggeligt samvær og en speciel tak til sponsorerne Proshoppen, 
Dan Kobbernagel  og Tom Hemmingsen, og til Preben ”OTA” Hansen som arrangør. 
 
 

Med venlig hilsen 
 Kai H Pedersen  

Sekretær Manneklubben 
kaihelvig@gmail.com 
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