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Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Marielyst den 9. maj 2016. 
 

 

 
R E F E R A T   D A N C E N T E R  M A T C H  9. M A J  2 0 1 6. 

 
Mandag den 9. maj samledes et rekordstort antal man-
neklubdeltagere (54) til maj måneds match, som i år var 
sponseret af DanCenter,  Marielyst v/Tom Hemming-
sen. 
Der var i år bestilt supergodt vejr med en smule blæst, 
men det indvirkede ikke så meget på golfspillet. Banen 
stod som sædvanligt meget flot og velpasset. Som op-
takt til matchen havde Anders Simonsen sponseret 
”En Enkelt” som startskud. Om det var dette, som hjalp 
nogle af deltagerne til at lave fremragende scores, skal være usagt. 

 
Matchen blev spillet som en Fourball-match, 
hvor bedste score fra hvert par talte som holdets 
score. Suveræn vinder blev HOLD 2 (billedet 
tv) : HANS AAGE PEDERSEN, HANS HENRIK 
BRUUN, KNUD PYNDT  og IB AAGE HAN-
SE)med 86 point.  
 
 

Der var ligeledes præmier til holdet på 2. 
pladsen (billede th). Denne blev indtaget af 
HOLD 14 : TORGNY JOHNSEN, BJARNE 
SIMONSEN, ALF FABIANSSON og JOHN 
JUST. De opnåede en samlet score på 82 
point. Præmierne til begge vinderhold var 
rødvin og DanCenter-golfbolde. 

Der var denne gang udsat præmier på 3 par-3 
huller, nemlig hul 8, hul 11 og hul 14. Nærmest 
hul 8 kom JENS VEST (tv) med 3,30 meter. På 
hul 11 var det PER RASMUSSEN (th), som 
med 12,62 meter kom nærmest. Sluttelig på hul 
14 var det ANDERS SIMONSEN (midt), som 
med 3,86 meter var nærmest hullet. Præmierne 
her var en flaske rødvin til hver. 
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Efter endt match var der fællesspisning, hvor vi denne gang fik en superlækker gang gammeldags 
flæskesteg med sprød svær, sovs og kartofler og alt tilbehør. Maden var leveret af Festkonsulen-
ten, Horbelev. Som sædvanlig havde Dameklubben stillet hjælpere til borddækning, servering og 
afrydning. Tak for det. 
Efter  maden og præmieoverrækkelse var der en kop kaffe, inden de mætte og trætte mænd drog 
hjemad igen. 
 
 

Stor tak til       for sponsoratet. 
 
 

Referent  
KHP 

 
Stemningsbilleder fra matchen : 

 
 
 
 
 
 
 
 


