
  
Side 1 

 
  

Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 REFERAT    MANNETUR   12.  -  14.  JUNI  2015 : 
 

Fredag den 12. juni klokken 07.45 mødtes 27 ivrige og forventningsfulde Manneklubdelta-
gere til den årlige Mannetur. I år skulle den gå til Nordtyskland, hvor vi skulle spille på 3 
forskellige baner med fast base på Hotel Strengliner Mühle. Vi skulle med færgen fra Rød-
byhavn klokken 09.45, og havde første udslag på Brodauer Mühle golfbane klokken 13.30. 
Det var en meget spændende, fantastisk flot, meget kuperet og udfordrende bane. De fleste 
havde lidt problemer, men Alex Kaufmann havde en superrunde, hvor alt lykkedes. Han la-
vede 41 stablefordpoints. Så det kostede en handicapnedskrivning på 2,0 point. Men ellers 
blev matchen spillet som en holdturnering med logobold.  

 
Den blev suverænt vundet af hold 5 (Alex Kaufmann, 
Erik Kristoffersen, John H. Pedersen og Jørgen 
Poulsen) med hele 139 point. Til venstre ses de glade 
og stolte vinder, som blev begavet med en flaske vin 
og 3 golfbolde. Vinen var sponseret af DIN TEKNI-
KER v/ Dan Kobbernagel og golfboldene var sponse-
ret af DANCENTER v/ Tom Hemmingsen. 
 
 
 
 

På billedet til højre ses hold 2 (Vagn Otte Jensen, Knud 
Pyndt, Asger Hansen og Hans Aage Pedersen), som 
blev nummer 2 med 134 point. Der var 2 stk Krenkerup 
øl til præmietagerne. Disse var også sponseret af DIN 
TEKNIKER v/Dan Kobbernagel. 
 
Efter endt spil hastede vi videre til vores hotel, hvor 
der var gjort klar til en lækker 3-retters  middag, og da 
præmieoverrækkelsen var vel overstået, gik vi over til det mere sociale med snak og hygge. 

 
Fredag morgen skulle vi efter morgenmaden køre til 
Gut Waldshagen golfbane, hvor vi havde første ud-
slag klokken 11.20. Temperaturen nærmede sig på et 
tidspunkt de 30 grader, og der var risiko for et or-
dentligt tordenvejr. Men til alt held nåede alle at af-
slutte inden der blev åbnet for ”sluserne”. Da vi hav-
de fået den obligatoriske ”efter-match-øl” satte vi 
igen kursen mod Hotel Strengliner Mühle, hvor vi 
havde bestilt middagsmad til klokken 19.00. Efter 
endt spisning gik vi over til præmieoverrækkelsen, 
hvor præmierne, som denne gang var flotte gavekort, 
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igen var sponseret af DIN TEKNIKER v/ Dan Kobbernagel. Sponsoren var så ubeskeden, at 
han lavede 34 point, og dermed vandt matchen. Men han skyndte sig at donere alle præmi-
er videre til de næste vindere. Så vinderen af 1. præmien blev vundet af Torgny Johnsen 
med 33 point, nummer 2 blev Kurt Anton Pedersen med 32 point, og nummer 3 blev Frede 
Vest Hansen med 31 point. Derefter var der igen dømt socialt samvær, hygge lidt fælles-
sang og enkelte vittigheder eller rafling, hvis man var til det. 
 

Søndag morgen skulle vi allerede køre til den sidste 
golfbane (Bad Segeberg) lige efter morgenmaden, 
og havde første udslag klokken 09.10. Vejret var 
igen blevet køligere og overskyet, men det holdt 
som sædvanligt tørvejr, og vi fik gennemført alle 3 
matcher uden en eneste regndråbe under spillet. 
Matchen på Bad Segeberg var ligesom lørdagens 
match sponseret af DIN TEKNIKER v/ Dan Kobber-
nagel, og præmierne var identiske med dem fra om 
lørdagen. Vinderen blev med 34 point, Finn Høgh, 
nummer 2 blev Kurt Anton Pedersen med 33 point, 
og nummer 3 blev Mogens Wittendorff ligeledes 

med 33 point, men med et højere HCP. Der var bestilt mad efter matchen, og alle var mætte, 
da vi igen satte kursen imod Puttgarten, hvor vi havde bestilt færge til kokken 18.00. Vi var 
kommet af sted så hurtigt, at et par biler nåede færgen allerede klokken 1640, mens resten 
kom med klokken 17.20. Så lidt efter klokken 19.00 kunne vi igen pakke vores golfudstyr ud 
af traileren, og godt trætte sætte kursen hjemad igen. 
 
Som helhed må vi sige, at der var stor enighed om, at det havde været en meget vellykket 
tur med et godt hotel, hyggelig stemning, gode værelser, god fortæring, og især nogle 
fremragende golfbaner. Bestyrelsen havde haft kontakt til de højere magter og havde be-
stilt det gode vejr. Det eneste, vi alle klagede lidt over, var de meget langsomme greens på 
alle 3 baner. Normalt plejer vi altid at synes, at alle andre baner har hurtige greens i forhold 
til vores egne, men denne gang kunne vi godt have tænkt os, at vi havde haft greens, som 
var lige så hurtige som vores hjemmebane. 
 
Endnu engang stor tak til bestyrelsen for at have arrangeret en god tur, hvor alt klappede, 
og tak til alle deltagerne for en meget hyggelig tur og for et godt kammeratskab. En meget 
stor tak skal selvfølgelig lyde til sponsorerne DIN TEKNIKER v/ Dan Kobbernagel og 
DANCENTER v/ Tom Hemmingsen. 

 
TAK FOR TUREN OG PÅ GENSYN TIL EN NY MANNETUR I 2016 

 
Referent 

Kai H Pedersen. 
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