
 

 

 

 

 

 

MÅNEDSMATCH   6. AUGUST  2012. 

 

I godt vejr med sol og en del vind afviklede Manneklubben sin månedlige match for august måned. 
Igen var det DIN TØJMAND  v/ FINN HØGH, som var sponsor med flotte præmier. Endnu engang 
en stor tak til FINN HØGH. Det blev en god dag med fine scores i turneringen, som blev afviklet 
både som en individuel og som holdturnering. Det betød, at der var op til flere, som måtte lide den 
tort, at de skulle nedskrives i handicap. Som sædvanlig afsluttedes matchen med fællesspisning 
for de 49 deltagere, som var tilmeldt. En stor tak til hjælperne fra Dameklubben, der som sædvan-
lig hjalp til med servering og afrydning. 

Denne gang skulle alle spille EDS, og det gav lidt problemer med udfyldelse og kontrol af holdkor-
tene. Men præmierne blev uddelt til de retmæssige vindere. Dog måtte vi efterfølgende korrigere 
en lille smule på et par scores. Men den samlede vinder blev JOHN HELVIG PEDERSEN med 38 
point, nummer 2 blev JØRGEN POULSEN med 37 point, og et lavere handicap end nummer 3 
JAN ØSTER NIELSEN, som også opnåede 37 point. 

I holdturneringen blev de samlede vindere JØRGEN POULSEN, ERIK ”barber” RASMUSSEN, 
JØRGEN JENSEN og NIELS OTTO PETERSEN med en gennemsnitlig score på 32,25 point.  
Nummer 2 blev FREDE VEST HANSEN, ERIK ”smed” RASMUSSEN, PETER OLSEN og KIM 
JOHNSEN  med 30,75 point. Samme pointgennemsnit 30,75, men med et samlet højere handicap  
fik ERIK KRISTOFFERSEN, JAN ØSTER NIELSEN, TOM WERLIN HANSEN og ERIK NIEL-
SEN. 

Desværre glemte fotografen at få taget billeder af vinderne denne gang. Men vi håber, at han hu-
sker det næste gang. 

Dette var den sidste ordinære månedsmatch med spisning i 2012, men vær opmærksomme på, at 
der stadig er gang i vores ugeturnering. Sidste tællende spilleomgang i denne turnering er man-
dag den 3. september.  

Ligeledes skal I være opmærksomme på, at der ONSDAG DEN  5. SEPTEMBER spilles ven-
skabsmatch med Vestlolland Golfklub i Halsted. Desuden har vi den årlige match med DAME-
KLUBBEN i Marielyst TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER. 

 

Referent 
Kai H Pedersen 

Sekretær. 
 

Stiftet  15.  november  2007 


