
 

 

 

 

 

KØNNENES  KAMP.  DAMEKLUB  MOD  MANNEKLUB. 
TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER 2012. 

 

I et blandet vejr med lidt sol iblandet et par kraftige byger afholdt Marielyst Dameklub og Man-
neklub deres indbyrdes årlige opgør. I år var det Dameklubben, som stod for arrangementet. Der 
var tilmeldt i alt 64 deltagere, 29 damer og 35 mænd. Turneringen blev spillet som en holdturne-
ring, og samtidig blev gennemsnittet for damer og herrer særskilt udregnet. Der var flotte vinpræ-
mier til de fire bedste hold. Nummer 4 blev holdet bestående af JYTTE LANGBERG, BJARNE 
FREDDY JØRGENSEN, VAGN OTTE JENSEN og KAJ ABRAHAMSEN  med 99 point for de 3 
bedste scores på hvert hul. Nummer 3 blev holdet med INGELISE BAK, FRANK WITH, IB AAGE 
HANSEN, OG KURT  A  PEDERSEN  med 101 point. Et point bedre som nummer 2 med 102 
point var holdet med KAREN SVENNINGSEN, ANNE GRÜNEWALD, BØRGE MICHAELSEN 
og PER RASMUSSEN. På en suveræn 1. plads med 108 point kom holdet med LAYLA TER-
KILDSEN, ANETT LARSEN, KAI  H  PEDERSEN og JØRGEN JENSEN. 
Derudover var der præmier i form af golfbolde sponseret af DANCENTER  v/TOM HEMMINGSEN 
til de 5 bedste scores hos damerne og de 5 bedste hos herrerne. Vinderne af dette blev hos da-
merne MAREN LØRUP, LAYLA TERKILDSEN, JANE MORTENSEN og BIRTHE JENSEN.  Hos 
herrerne gik golfboldene til  JØRGEN JENSEN, JOCHEN GRÜNEWALD, KIM VALEUR, ERIK 
KRISTOFFERSEN og JØRGEN CHRISTIANSEN. 
Der var også præmier til længste drive hos både damer og herrer på hul 5. De blev vundet af JA-
NE MORTENSEN  og FREDE VEST HANSEN. 
Nærmest hul på hul 8 kom ERIK RASMUSSEN  med imponerende  0,86 meter. På hul 11 blev 
det ANDERS SIMONSEN med  3,69 meter.   
Men det, som det hele drejede sig om, nemlig, hvem der havde det bedste gennemsnit blev igen i 
år vundet af  MANNEKLUBBEN  med 26,38 point foran DAMEKLUBBEN  med 25,50 point. 
Så, som det ses på billedet med de 2 formænd til venstre, beholder pokalen den blå sløjfe på 
endnu et år.  
Efter matchen gjorde det godt med en lækker buffet og et glas vin / en kold øl / vand. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En stor tak til DAMEKLUBBEN  for et godt arrangement. Vi glæder os til at forsvare trofæet igen i 
2013. 

Referent 
Kai H Pedersen 

Sekretær Manneklubben 

Stiftet  15.  november  2007 


