
 

 

 

 

 

REFERAT  KØNNENES KAMP. 

MARIELYST GOLFKLUB  3.  AUGUST  2015. 

 

På en fantastisk flot sommerdag (MANNEKLUBBEN var arrangør) med dejligt solskinsvejr og 
næsten ingen vind blev den årlige match imellem DAMEKLUBBEN  og  MANNEKLUBBEN afvik-
let. 90 glade golfere havde tilmeldt sig i år (38 damer og 52 herrer). Matchen i år blev spillet som 
en individuel match i en A-række og en B-række. Der var præmier til de 3 bedste i hver række 
samt 2 nærmest – hulpræmier. 
 
Selve golfspillet var på et pænt niveau, idet der blev lavet et samlet gennemsnit på 28,98 point. 

 
A-rækken blev vundet af JENS VEST (i mid-
ten) med 38 point, nummer 2 blev ERIK 
”barber” RASMUSSEN (nr. 2 fra højre ) 
med 36 point og nummer 3 blev ERIK 
LARSEN  (th) med 35 point. På billedet 
yderligere de 2 ”klubformænd” BODIL 
HAUERSLEV og FREDE VEST HANSEN. 

 
I B-rækken blev der uddelt 4 præmier (pga. refe-
rentens manglende hukommelse – undskyld til 
Svend Petersen). Nummer 1 blev SVEND PE-
TERSEN (billedet til højre) med 39 point. 
 

Nummer 2 blev GITTE TOPP  (nr. 2 fra ven-
stre) med 38 point, og på en delt 3. plads 
kom både KIRSTEN IPSEN ( i midten) og 
BIRTHE RASMUSSEN (yderst th.) begge med 
37 point.  Det skal lige nævnes, at begge og-
så havde samme handicap på 27,8, men KI 
havde lavet 18 point mod BR’s 17 på de sid-
ste ni huller. Desuden ses manneklubkasserer 
FLEMMING JENSEN og dameklubformand 
BODIL HAUERSLEV (nr. 2 fra højre) 
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De 2 nærmest hul-præmier blev vundet af JENS 
VEST med bare 79 centimeter fra HUL 8, mens 
DAN KOBBERNAGEL var lidt mere beskeden 
på HUL 14 med 3,82 meter til hullet. 
 
 
 
 
 

STORT TIL LYKKE TIL ALLE VINDERNE !!!! 
 

Efter matchen var der dækket et flot bord til alle deltagerne (stor tak til INGE og ANNI for hjælp til 
borddækning, servering og oprydning). I år blev der serveret en lækker kryddermarineret svine-
kam med sovs og kartofler samt grøntsager og en god salat (af hensyn til damerne) og til slut en 
kop kaffe / te. 
 
Da alle de indledende øvelser var vel overstået, 
kom vi frem til det, som det hele handlede om – 
nemlig hvem der skulle have håneretten det 
næste år, og hvilken farve sløjfe pokalen skulle 
bære det næste år. Igen i år blev det en kniv-
skarp afgørelse, idet DAMEKLUBBEN lavede 
28,76 point i gennemsnit, men denne gang var 
MANNEKLUBBEN ubeskeden nok til at lave 
lidt mere, nemlig med hele 29,15 point i gen-
nemsnit.  
 
 
Efter endnu et vellykket arrangement i Manneklubregi takkede formand FREDE VEST HANSEN af 
efter dette års match. 

 
Referent 

Kai H Pedersen. 
Manneklubben 


