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Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nagelsti den 25. juli  2017. 
 

 
R E F E R A T   M Å N E D S M A T C H  2 4 . J U L I   2 0 1 7. 

 
Mandag den 24. juli samledes endnu engang et stort antal manneklubgolfere (54 + 2 grillmestre 
og 2 skadede spillere) til juli måneds match, som igen i år var sponseret af  Manneklubben selv, 
og som så ofte før med  DanCenter,  Marielyst v/Tom Hemmingsen som boldsponsor 
Formanden havde igen i år bestilt supergodt vej (det gør han, hvis vi er over 40 deltagere !!!) Dette 
indvirkede så også lidt på golfspillet, hvor der var mange fine resultater. Matchen i år blev spillet 
som en greensome-match, hvor startlisten konsekvent var sammensat parvis af højeste og laveste 
handicap. Denne form for match fik stor ros af deltagerne, og alle havde en rigtig hyggelig dag. 
Banen stod som sædvanligt meget flot og velpasset, og vi må også denne gang rose vores dygti-
ge greenkeepere. 

Der var udsat præmier til de 3 bedste 
hold. Nummer 3 blev HOLD 2 med 
JOHN LARSEN og TORBEN "RI-
VA" RASMUSSEN med 38 POINT 
og med 27 tildelte slag. Vindere blev 
HOLD 1 med ERIK KRISTOFFER-
SEN og OLE MORTENSEN med 39 
POINT. Nummer 2 blev HOLD 13 
med ANDERS SIMONSEN OG SØ-
REN # RASMUSSEN ligeledes med 
38 POINT, men med 25 tildelte slag. 
 
Præmierne til vinderholdene var rød-

vin og DanCenter-golfbolde. 

 
 
Der var denne gang udsat nærmest hul-præmier på 2 
par-3 huller, nemlig hul 8 og hul 11.  Nærmest på  hul 8 
kom ALFRED JENSEN med 6,92 meter. På hul 11 var 
det BJARNE HANSEN , som med 13,10 meter  (!!!) kom 
nærmest. Præmierne her var en flaske rødvin til hver. 
 
Efter endt match var der som sædvanlig fællesspisning, 
hvor vi denne gang  var gået helt utraditionelt til værks. Der var nemlig 4 forskellige slags hjemme-
lavede grillpølser (chili-, karry-, frankfurter- og knækpølser) fra SCHOUS,  pølsebrød, sennep, ket-
chup, ristede og "brutale" løg,  kartoffelsalat og grøn salat til også. 
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 Vi havde entreret med 2 fortræffelige grillmestre, nemlig 
formand FREDE VEST HANSEN og FINN HØGH, som 
tryllede det bedste, de havde lært. Tak for det. 
Der var kæmpestor appetit hos alle golferne, så der blev 
gjort et stort indhug i de 240 pølser. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Efter  maden og præmieoverrækkelse var der en kop kaffe, inden de mætte og trætte mænd drog 
hjemad igen. 
Som sædvanlig havde Dameklubben stillet hjælpere til borddækning, servering og afrydning. 

Tak for det. 
 

Referent  
KHP 

 
Stemningsbilleder efter matchen : 

 
 


