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Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
R E F E R A T    Å B N I N G S M A T C H    30.  M A R T S       2 0 1 5 . 

Hej alle. 
 
Så kom den nye golfsæson 2015 i gang. I et meget stormfuldt vejr med enkelte byger stillede allige-
vel 47 topmotiverede golfspillere op til vores åbningsmatch i fin stil. Det blev til ”en gang blandede 
bolscher” med mange forskellige scores. På grund af bl.a. vejrforholdene var der ikke mange, som 
spillede op til deres handicap, og det viste sig da også, at CBA-tallet var -4, hvilket betød, at man for 
at spille til sit handicap ”bare” skulle lave 32 point.  Det var der ikke mange, der gjorde (kun 3) ! 
 
Efter endt golfspil blev der serveret masser af god gang 
biksemad med tilbehør fra Schous. 
 
Da spisningen og indtastningen af resultaterne var vel 
overstået, gik vi over til præmieoverrækkelsen. I A-
rækken lavede vinderen FLEMMING JENSEN  (i midten) 
34 point, FRANK WITH (th) på 2. pladsen 33 point og 
nummer 3 JOHN P. PEDERSEN (tv) 32 point. 

 
 
 
 
I B-rækken blev det til en 1. plads til JAN ØSTER ( i 
midten) med 30 point, men nummer 2 blev Ole F. PE-
TERSEN (tv) med 27 point.  Det samme fik TOM W. 
HANSEN (th) på 3. pladsen, men med et højere handi-
cap. Til lykke til alle vinderne. Præmierne bestod denne 
gang af gavekort + 3 bolde til vinderne, samt vinpræmier 
+ golfbolde til 2.- og 3. pladserne. Matchens sponsor var 
DANCENTER v/ TOM HEMMINGSEN. Tak for det. 

 
Nærmest hul på henholdsvis hul 8 og hul 11 kom BJARNE F. 
JØRGENSEN med bare 0,25 meter fra hul 8 (tv.) og ANDERS 
SIMONSEN (th) med 4,19 meter på hul 11. (th.). Præmierne 
her var 1 fl.vin + 3 golfbolde, som også var sponseret af 
DANCENTER v/ TOM HEMMINGSEN. 
Aftenen sluttede med en masse snak og hyggeligt samvær, og 
alle kan nu se frem til, at den gennemgående ugeturnering star-
ter mandag den 13. april, og derefter har vi så vores traditions-
rige  TELENOR CUP, hvor vi skal spille på  MARIELYST ons-
dag den 22. april. Tilmelding på Golfbox. 
  
 Referent  
  Kai H Pedersen  

Sekretær Manneklubben 
kaihelvig@gmail.com 
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LIDT STEMNINGSBILLEDER FRA ÅRETS FØRSTE MATCH  : 
 
 
 
 
 


