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Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 REFERAT    MANNETUR   9.  -  11.  JUNI  2017 : 
 

Fredag den 9. juni omkring klokken 07.00 mødtes 31 forventningsfulde deltagere i årets 
Mannetur, som i år gik til Hotel Pejsegården i Brædstrup. I år havde vi henlagt turen til Jyl-
land, hvor vi skulle spille 3 forskellige golfbaner, nemlig Hedensted fredag, Skanderborg 
lørdag og Fredericia søndag på vejen hjem. Undervejs havde vi indlagt et lille pitstop på 
Kildebjerg rasteplads. Da vi ankom dertil, fik vi en lille forsmag på det vejr som ventede os 
senere på fredagen. Det væltede ned med regn, og buldrede i baggrunden. Men alligevel, 
da vi ankom til Hedensted golfbane, havde vejret ændret sig til det bedre, så vi kunne slå 
ud i solskin og lunt vejr. Det blev dog kun til 9 huller, så åbnede himlens sluser sig med 
masser af regn og torden. Så vi valgte at droppe resten af hullerne, og fortsætte til Hotel 
Pejsegården. Men vi kårede alligevel vindere for de 9 huller.  

 
Vinderne i holdmatchen incl. logobold blev 
HOLD 8 med FLEMMING JENSEN, FLEM-
MING DALSGAARD, KIM JOHNSEN og PE-
TER RASMUSSEN med samlet 70 point incl. 
5 for afleveret logobold. Præmierne, som var 
vinpræmier og golfbolde,  var igen i år spon-
seret af DIN TEKNIKER v/DAN KOBBERNA-
GEL.  

 
Nærmest hul på hul 9 kom KAI H PEDER-
SEN med 3,90 meter og nærmest hul på hul 
14 kom HANS MALMSKOV med 5,76 meter. 
Til begge nærmest hul var præmierne en 
greenfeebillet til Hedensted golfbane samt 
et gavekort til en søndagsfrokost for 2 per-
soner til Hotel Pejsegården. 
 
 
Så var der ellers dækket op til den helt store 3-retters gallamenu. Det var fantastisk god 
mad med andebryst, wienerschnitzel og isdessert. Da vi havde indtaget maden, var der 
dømt socialt samvær med fri bowling, billard samt hygge på værelserne. 
 
Lørdag morgen stod vi op til et lækkert morgenbord med alt, hvad hjertet kunne begære. 
Derefter afhentede vi vores sandwich-to-go + kildevand, og så var vi klar til at køre til Skan-
derborg Golfbane, hvor vi skulle slå ud klokken 10.30. Det er en helt fantastisk golfbane lige 
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ned til Skanderborg sø. Lørdag spillede vi al-
mindelig stableford med præmier til de 3 bedste 
individuelle scores. Vinder blev FRANK WITH (i 
midten) med 28 point, nummer 2 BJARNE SI-
MONSEN (th) også med 28 point, og nummer 3 
blev HANS MALMSKOV (tv) med 27 point. Også 
her var der vinpræmier og golfbolde sponseret 
af DIN TEKNIKER v/DAN KOBBERNAGEL. 
 

Nærmest hul på 6 var HANS MALMSKOV (tv) 
med 4,65 meter, og på hul 8 VAGN OTTE 
(th)JENSEN  med 7,72  meter. 
Til begge nærmest hul var præmierne en 
greenfeebillet til Skanderborg golfbane samt 
et gavekort til en søndagsfrokost for 2 per-
soner til Hotel Pejsegården 
 
Efter endt golfspil gik det igen tilbage til Ho-
tel Pejsegården, hvor vi havde god tid til at 
gå en tur i poolen, eller en halv time på øjet, eller bare slappe af. Aftensmaden var igen en 
3-retters gallamenu, som bestod af røget laks til forret, oksehøjreb som hovedret, og en 
superlækker brombærdessert med is. Efter aftensmaden var der igen dømt bowling, billard 
og anden social hygge. 
Søndag morgen blev morgenmaden indtaget lidt tidligt, da vi skulle allerede skulle slå ud 
klokken 10.30 på Fredericia Golfbane. Denne gang havde vi valgt, at vi skulle spille green-
some. Det vakte stor begejstring hos de fleste, og alle (selv den skeptiske) var enige om, at 
det havde været en rigtig god måde at spille social golf på. 

 
Vinderne blev holdet bestående af MOGENS 
HEMMINGSEN (tv) og DAN KOBBERNAGEL (th) 
med 32 point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nummer 2 blev ANDERS SIMONSEN (tv) og PETER RASMUSSEN (nr. 2 fra venstre) med 28 
point. Præmierne var også her vin + golfbolde sponseret af DIN TEKNIKER v/DAN 
KOBBERNAGEL. Dan valgte alligevel at videregive sin del af præmien til nummer 3, som 
var KURT A PEDERSEN og KAI H PEDERSEN.  
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Nærmest hul på hul 4 var MOGENS WITTEN-
DORF (th) med hele 23,00 meter, og på hul 15 var 
det SØREN RASMUSSEN (tv) med 4,96 meter. 
Til begge nærmest hul var præmierne en green-
feebillet til Fredericia golfbane samt et gavekort 
til en søndagsfrokost for 2 personer til Hotel Pej-
segården 
 
 
 
 
 
 

Ligeledes var der en trøstpræmie til det hold, 
som havde lavet færrest point. Det var BJARNE 
SIMONSEN og BØRGE MICHAELSEN. De fik en 
hel kurv med golfbolde, som de kunne dele. 
 
Efter matchen var der bestilt en rigtig gang 
"mannemad", nemlig flæskesteg med sovs, kar-
tofler og hele svineriet. Der var alt, hvad man 
kunne spise. Efter maden takkede formanden deltagerne og arrangørerne KNUD og KAI for 
en rigtig god tur, og ønskede alle en god hjemtur. Så det var en flok mætte og trætte golfe-
re, som satte kursen hjemad mod Marielyst, hvor vi igen kunne drage fra tæt på klokken 
20.00. 
Igen i år var der stor tilfredshed med arrangementet,. som havde fungeret perfekt. 
 

TAK FOR TUREN OG PÅ GENSYN TIL EN NY TUR I 2018. 
 

ENDNU ENGANG  STOR TAK TIL DIN TEKNIKER v/ DAN KOBBERNAGEL FOR IGEN I ÅR 
AT VILLE VÆRE SPONSOR. 

Referent 

Kai H Pedersen. 

 


