
 

 

 

 

 

DIN TØJMAND  -  MATCH  PÅ FREMMED BANE  29. JUNI  2015. 

I et fantastisk flot solskinsvejr mødtes 38 glade og humørfyldte manneklub-golfspillere fra Marie-

lyst Manneklub mandag den 29. juni  til den traditionelle DIN TØJMAND match, sponseret af 

DIN TØJMAND v/ Finn HØGH. I år havde vi henlagt matchen til Næstved Golfklubs bane i ved 

Karrebæksminde. Det var en fantastisk flot, naturskøn og velplejet bane med mange vandhazar-

der, vi kom til at spille på, og samtidig gav den mange af os meget store udfordringer. 

Matchen i år blev en match med utrolig stor spredning i de individuelle scores. Vi spillede alminde-

lig stableford i en A-række og en B-række med meget flotte præmier til de 3 bedste i hver række 

samt præmier til de 4, som kom nærmest hul på de 4 par 3 huller. 

Igen i år blev A-rækken vundet på 32 point (Frede 

Vest Hansen), nummer 2 blev Knud Pyndt med 

30 point, og nummer 3 blev Alf Fabiansson med 

29 point. Vinderne ses her på billedet til venstre 

med sponsor FINN HØGH, DIN TØJMAND. 

 

 

 

 

 

 

I B-rækken blev det lidt mere spændende, da både 

Vagn Otte Jensen og Mogens Hemmingsen hav-

de lavet 27 point, men Vagn vandt pga. lavere 

HCP. Nummer 3 blev Flemming Dalsgaard med 

26 point. Vinderne ses på billedet til højre sammen 

med sponsor FINN HØGH, DIN TØJMAND. 

 

 

Der var også udsat præmier til de 4, som kom 

nærmest hul på hul 1, hul 6, hul 10 og hul 16. På 

hul 1 nåede ingen på green i udslaget. Men på hul 

6 kom Kurt Anton Pedersen nærmest med bare 

2,22 meter. På hul 10 var det Vagn Otte Jensen 

med 10,35 meter, og endelig på hul 16 blev det 

Torgny Johnsen med ”bare” 22,42 meter. Vin-

derne ses på billedet til venstre sammen med 

sponsor FINN HØGH, DIN TØJMAND. 

Stiftet  15.  november  2007 



Efter endt spil gik vi ind til et veldækket bord, hvor vi fik serveret en lækker gang grillstegt oksefilet 

med pommes frites og bernaissesovs samt en lækker salatbuffet. 

Efter spisning og præmieoverrækkelse satte vi igen kursen sydover mod Lolland-Falster. 

 

Endnu engang havde vi haft en rigtig god eftermiddag / aften på en dejlig bane med godt vejr. 
 

Stort til lykke til alle vinderne, og også en stor tak til vores sponsor DIN TØJMAND v/ 

Finn Høgh, som igen i år havde sponseret matchen på fremmed bane. 

Referent 

Kai H Pedersen 

Lidt stemningsbilleder fra matchen i Næstved ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


