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Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
M Å N E D S M A T C H    2 .  J U N I       2 0 1 4 . 

 
Hej alle. 
 
Mandag den 2. juni klokken 15.00, i et fremragende vejr og næsten helt vindstille, mødtes 44 
manneklubgolfere for at dyste i juni måneds månedsmatch. Solen skinnede fra en næsten skyfri 
himmel, og der var en rigtig god stemning. 
 
Det eneste, som ikke var helt perfekt, var vores greens. Der var en del snak efter matchen, hvor 
mange udtrykte stor frustration over de langsomme og uens greens. Yderligere undrede man sig 
over, at man ikke havde toptrimmet greens op til søndagens store match med omkring 100 delta-
gere !! 
 
Denne gang var matchformen individuelt nettoslagspil, hvor max. antal slag var det dobbelte af 
hullets par + 1. Dette gav sekretæren store problemer, da det skulle tastes ind, fordi systemet ikke 
ville godtage antal slag over 10. Så hvis nogen synes, at der er tastet forkert ind på enkelte huller, 
er det korrekt. Men det samlede antal slag er det rigtige. 
 
Der blev spillet i både en A-  og en B-række, og der var fine vinpræmier fra DANCENTER v/TOM 
HEMMINGSEN  til de 3 bedste i hver række. Ligeledes var der vin + bolde til de 2, som kom nær-
mest hul på hul 8 og hul 14. 
 
Der var mange fine scores og højt humør, og endda enkelte, som skulle nedskrives.  

 
Til venstre ses vinderne af A-rækken.  
 
Nummer 1 KURT RASMUSSEN  (th) med  71 
slag netto, nummer 2 JENS DAHL (tv) med 
73 slag netto  og nummer 3  ERIK LARSEN (i 
midten) med 74 slag netto. 
 

 
Til højre ses vinderne af B-rækken. 
 
Nummer 1 PETER OLSEN (th) med 68 slag 
netto, nummer 2 IB AAGE HANSEN med 69 
slag netto, (i midten), og nummer 3 ERIK 
BIRCH (tv) med 72 slag netto. 
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Her ses de 2 dygtige spillere, som kom nærmest hul. 
 
På hul 8 var det  ALFRED JENSEN  (th) med 3,42 
meter fra hullet, og til venstre er det JOHN P PEDER-
SEN, som kom nærmest hul 14 med bare 1,97 meter 
fra hullet. 
 
Der skal lyde et stort til lykke til alle vinderne, samt en 
meget stor tak til DANCENTER v/ TOM HEMMING-
SEN  for igen at have været sponsor. 
 
 

Inden præmieoverrækkelsen fik vi endnu engang en rigtig gang ”Mannemad”. Nemlig en gang svi-
nekam stegt som vildt med lækkert tilbehør. Man gik i hvert fald ikke sulten fra bordet, idet der var 
masser af mad. Denne gang var det restaurant ”Lupinen”, som leverede maden. Der blev spist 
rigeligt, og det var en flok trætte og mætte mandfolk, som drog hjem efter endnu en hyggelig dag 
med mannegolf. 
 
Til sidst afrundede formanden med tak for i dag, og bad samtidig om, at man huskede at tilmelde 
sig til  TELENOR-CUP i Maribo den 18. juni, dame- / mannematch den 8. juli og månedsmatch på 
fremmed bane (Virket) den 4. august. 
Samtlige matcher vil på et senere tidspunkt blive lagt ud på Golfbox, og der vil komme besked ud 
til alle fra sekretæren, når diverse indbydelser foreligger. 

Referent Kai H Pedersen 

Stemningsbilleder fra endnu et vellykket Manneklubarrangement. 
 
 


