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Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 REFERAT    MANNETUR   10.  -  12.  JUNI  2016 : 
 

Fredag den 10. juni klokken 07.00 var der afgang fra Marielyst Golfklub for de 31 tilmeldte 
turdeltagere, der skulle af sted på den årlige Mannetur. Igen i år skulle den gå til Nordtysk-
land, hvor vi skulle spille på 3 forskellige baner med fast base på Hotel Strengliner Mühle, 
som vi også gjorde i 2015. 
Vi skulle med færgen fra Rødbyhavn klokken 08.15, og havde første udslag på Gut 
Waldshagen golfbane klokken 12.00. Det var en meget spændende, fantastisk flot, meget 
kuperet og udfordrende bane.  

Matchen blev spillet som en holdturnering med lo-
gobold, og kun 1 hold formåede at have logobolden 
med tilbage efter endt spil. Det var hold 1, som be-
stod af ANDERS SIMONSEN, FLEMMING DALS-
GAARD og KIM JOHNSEN. De blev også en suve-
ræn vinder af holdkonkurrencen med 147 point. 
Præmierne, som igen i år alle var sponseret af DIN 
TEKNIKER v/ DAN KOBBERNAGEL, var Krenkerup 
øl samt gavekort til Proshoppen i Marielyst. 

 
Bedste individuelle score blev ANDERS SIMONSEN 
med hele 34 stablefordpoint. Her var der gavekort 
til en frokost for 2 på OLDFRUEN, Marielyst.  
 

 
 
 
 
 
Nærmest hul på hul 2 kom ALEX KAUFMANN med 
bare 19 centimeter, og på hul 17 var det MOGENS 
HEMMINGSEN med 7,70 meter. I begge tilfælde var 
der vinpræmier til vinderne. 

 
 
 
Der var ligeledes en Eaglepræmie i form af 3 golfbol-
de til HANS AAGE PEDERSEN for en flot eagle. 
Vejret (som formanden havde ansvaret for) var su-
pergodt med sol og en lille smule vind. 
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Efter endt spil kørte vi videre til vores hotel, hvor alle efterhånden var nået frem til midda-
gen klokken 20.00. Enkelte efter en lidt lang køretur !!! Der var gjort klar til en lækker 3-
retters middag, og da præmieoverrækkelsen var vel overstået, gik vi over til det mere socia-
le med snak og hygge. 
 
Lørdag skulle vi først slå ud klokken 12.00 på Bad Segeberg Golfbane, så der var god tid til 
at spise morgenmad samt tage en tur i hotellets svømmesal. Temperaturen omkring mid-
dag var igen denne dag også midt i tyverne, så alle nåede at komme til at svede en smule. 
Da vi havde fået den obligatoriske ”efter-match-øl” satte vi igen kursen mod Hotel Strengli-
ner Mühle, hvor vi havde bestilt middagsmad til klokken 20.00. Efter endt spisning, hvor vi 
fik suppe, Holsteiner Bratkartoffelbuffet samt rødgrød, gik vi over til præmieoverrækkelsen, 
hvor præmierne, som også denne gang var flotte gavekort, igen var sponseret af DIN TEK-
NIKER v/ DAN KOBBERNAGEL.  

 
Vinderen blev MOGENS HEMMINGSEN med 
33 point, nummer 2 blev JOCHEN GRÜNE-
WALD med 32 point, nummer 3 blev FLEM-
MING JENSEN med 29 point, nummer 4 blev 
JØRGEN VENG CHRISTIANSEN ligeledes 
med 29 point og nummer 5 blev PETER OL-
SEN med 28 point.  

 
Nærmest hul på hul 8 kom TOM HEMMINGSEN 
med 6,41 meter, og på hul 15 var det KAI H PE-
DERSEN, som var nærmest med 3,00 meter. Der-
efter var der igen dømt socialt samvær, hygge, 
højrøstet tale, lidt fællessang samt en enkelt vit-
tighed (den formanden kan). 
 
Søndag morgen skulle vi allerede køre til den sidste golfbane (Brodauer Mühle) lige efter 
morgenmaden, og havde første udslag klokken 10.00. Vejret var igen blevet køligere og lidt 
overskyet, og det holdt næsten tørvejr på hele runden. Matchen på Brodauer Mühle var li-
gesom lørdagens match sponseret af DIN TEKNIKER v/ Dan Kobbernagel, og præmierne 

var identiske med dem fra om lørdagen.  
Vinderen blev med 31 point JOCHEN GRÜ-
NEWALD, nummer 2 blev TOM WERLIN 
HANSEN ligeledes med 31 point, og nummer 
3 blev FLEMMING JENSEN med 30 point po-
int, nummer 4 blev SØREN RASMUSSEN 
med 30 point, nummer 5 blev ERIK KRI-
STOFFERSEN med 29 point og på sjette-
pladsen kom TORGNY JOHNSEN ligeledes 
med 29 point.  

 
 
Nærmest hul på hul 2 kom KAI H PEDERSEN 
med 1,73 meter og på hul 13 var det KIM 
JOHNSEN, som var nærmest med 2,91 meter.  
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Denne gang var vi nødt til at køre lidt sydpå 
igen for at få noget at spise. Vi havde valgt at 
spise på Restaurant PIER 19 ved lystbådehav-
nen  i Neustadt. Det kom vi ikke til at fortryde. 
Der var valgfrihed imellem en fiskeret eller en 
grillmenu med 3 slags kød, begge med lækkert 
tilbehør. Som dessert blev serveret en rigtig 
god vanilleis og lemonsorbet. Desuden var der 
en øl / vand til maden på ”firmaets” regning.  
Efter endt spisning gik turen mod Puttgarten, hvor vi havde bestilt færge til kokken 19.15. 
Vi var igen i år så heldige, at vi nåede færgen allerede klokken 18.45, og var i Marielyst 
klokken 20.30. Så før klokken blev 21.00 kunne vi igen pakke vores golfudstyr ud af traile-
ren, 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 (der var dog en del 
kritik og delte meninger (med rette) om hovedretten, som arrangøren havde bestilt til lørdag 
aften. Dette blev der i høj grad rettet op på om søndagen i Neustadt. Bestyrelsen (forman-
den) havde haft kontakt til de højere magter og havde bestilt det gode vejr.  
 
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 sponsor DIN TEKNIKER v/ Dan Kobbernagel. 

 

TAK FOR TUREN OG PÅ GENSYN TIL EN NY MANNETUR I 2017 
 

Referent 

Kai H Pedersen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


