
 

 

 

ZOLUTIONS / ART & DESIGN MÅNEDSMATCH  DEN 16. JULI 2018. 

I et fantastisk flot solskinsvejr mødtes næsten halvdelen af Manneklubbens medlemmer til juli må-

neds match på Marielyst golfbane, nemlig hele  52 glade  og humørfyldte manneklubgolfspillere 

fra Marielyst Manneklub  til juli månedsmatch. Vejret var som altid (næsten) helt fantastisk med 

sol, næsten vindstille  og en skyfri himmel. 

Matchen var i år sponseret af ZOLUTIONS / ART & DESIGN  v/ Ole Frydkjær Petersen. 

Matchen blev igen i år en match med utrolig stor spredning i de individuelle scores. Vi spillede net-

toslagspil med max. dobbelt op + 2 i en A-række og en B-række med meget flotte præmier til de 3 

bedste i hver række samt præmier til de 2, som kom nærmest hul på hul 8 og hul 14. Vi havde på 

forhånd bestemt, at der ikke skulle reguleres handicap ved denne match, og det var der vist en 

del, som var rigtig glade for. 

A-rækken  blev i år vundet med 68 slag netto af  

Erik # Rasmussen (nr. 2 fra venstre), Flem-

ming Dalsgaard (nummer 2 fra højre)blev 

nummer 2, ligeledes med 68 slag, men med et 

højere handicap. Nummer 3 blev Jesper Hel-

ver (tv) med 69 slag netto. Her flankeret af 

sponsor Ole Frydkjær Petersen (th) 

 

B-rækken blev vundet af  Nils Otto Petersen 

(nr. 2 fra højre) med 57 slag netto (det ville ha-

ve svaret til 50 point i stableford), nummer 2 

blev Ib Aage Hansen (nr. 2 fra venstre)  med 

67 slag netto, og nummer 3 blev Finn Baagøe 

Hansen (tv) med 68 slag netto. Her flankeret 

af sponsor Ole Frydkjær Petersen (th) 

 

 

Der var også udsat præmier til de 2, som kom nær-

mest hul på hul 8 og hul 14.  På hul 8  var det Bjarke 

Dalsten (th) med 5,00 meter, og på hul 14 blev det 

Hans Aage Pedersen (midt) med 5480 millimeter. 

Her sammen med sponsor Ole Frydkjær Petersen 

(tv). 

 

Stiftet  15.  november  2007 



Efter endt spil gik vi ind til en forfriskning, som vist nok alle trængte til, og derefter et som sædvan-

lig  veldækket bord, klaret af Dameklubben. Endnu engang siger vi tak for hjælpen. 

I dag stod menuen på en lækker  gang flæskesteg fra SCHOUS  med det hele (ligesom til jul) og 

en kop kaffe. 

Efter endt spisning var der præmieoverrækkelse til de dygtige (og heldige) spillere, som kom i 

præmierækken. 

Endnu engang havde vi haft en rigtig god eftermiddag / aften på en dejlig, men 

meget tør bane med ekstra rul,  bane med godt vejr. 
 

Stort til lykke til alle vinderne, og endnu engang tak til  

ZOLUTIONS / ART & DESIGN  v/ Ole Frydkjær Petersen,  

som havde sponseret præmierne til begge rækker samt nærmest hul. 

Referent 

Kai H Pedersen 

Lidt stemningsbilleder fra matchen ! 
 


