
  
Side 1 

 
  

Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Julefrokost mandag den 8. december 2014. 
 

Hej alle. 

 

Mandag den 8. december afholdt ”Manneklubben” sin årlige julefrokost med lidt indendørs aktiviteter samt 

en god gang mad fra Lupinen. Der var 46 deltagere, som fik en rigtig god og hyggelig eftermiddag / aften. Vi 

startede med 3 aktiviteter, nemlig putning på Kaares puttegreen, krydret med 

en meget spændende gang ølspil, og i pauserne var der mulighed for lidt raf-

ling (løgn eller lign.) eller også bare almindelig hyggesnak. Derefter gik vi 

over til det mere seriøse, nemlig spisningen. Der var bestilt en lækker julebuffet 

fra restaurant ”Lupinen”. Der var 2 heldige vindere, som hver fandt en man-

del i ris-a-la-manden, nemlig John Helvig Pedersen og Preben ”Ota” Hansen. 

De fik hver især ombyttet deres mandel med en flaske rødvin.  

Inden præmieoverrækkelserne orienterede Frede Vest Hansen og Knud Pyndt 

om den kommende sæsons Mannetur. Den går i 2015 til Tyskland fra den 12. – 14. juni, hvor vi skal bo på 

Hotel Strengliner Mühle og spille på 3 spændende baner i nærheden af hotellet. Nærmere indbydelse med 

informationer og pris følger i separat indbydelse.  

I puttekonkurrencen vandt hold 7 (tv), som bestod af John Bonde, 

Tom Werlin Hansen, Henning Larsen, og Erik ”smed” Rasmussen, 

med hele 15 fuldtræffere. 

 

Nummer 2 blev hold 12 (th), 

som bestod af John Olesen, 

Flemming Jensen, Ib Jensen 

og Preben Hansen, med 9 

træffere.  

 

Den individuelle puttekonkurrence blev suverænt vundet af Henning Larsen (tv), 

som lavede 6 fuldtræffere ud af 10 mulige.  

Her var præmien et dusin DANCENTER golfbolde.  

Præmierne i alle konkurrencer bestod af 3 stk. Krenkerup øl og golfbolde. Golf-

boldene var som sædvanlig sponseret af  Dancenter v/Tom Hemmingsen. 

 

I ølspilskonkurrencen var der en spændende og medrivende finale imel-

lem hold 3, 6 og 10. Vinderne blev efter en tæt afslutning hold 3 (th), 

som bestod af John Helvig Pedersen, Flemming Dalsgaard, Nils Erik 

Rasmussen og Arne Bylov. 
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Manneklubbens bestyrelse vil gerne takke alle sine medlemmer for 
et godt samarbejde og fremmøde til vores arrangementer i den for-
gangne sæson, og endnu engang rette en stor tak til vores altid vel-
villige sponsorer. Samtidig vil vi ønske alle vores medlemmer samt 
deres familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, og på gen-
syn til en ny og spændende golfsæson i 2015. 
              Mvh.
  

Bestyrelsen 
 
 

Referent 
Kai H Pedersen 


