
 

 

 

 

REFERAT  KØNNENES KAMP. 

MARIELYST GOLFKLUB  7.  AUGUST  2018. 

På en fantastisk flot sommerdag med dejligt solskinsvejr og næsten ingen vind blev den årlige 
match imellem DAME-KLUBBEN  og  MANNE- KLUBBEN afviklet. I år var det DAME-KLUB-
BEN, som stod for værtskabet. 
Fra DAME-KLUBBEN bød JETTE KRARUP velkommen til de mange fremmødte deltagere, i alt 
96 stk., fordelt på 61 herrer og 35 damer.  Matchen blev igen i år spillet som en individuel match i 
en A-række og en B-række. Der var præmier til de 3 bedste i hver række samt nærmest hul på hul 
8 og længste drive på hul 10. 
 
Selve golfspillet var igen i år på et meget højt niveau, idet der blev lavet et samlet gennemsnit for 
både damer og herrer på 32,9 point, hvilket var mere end 4 point højere end i 2017. Dette kunne 
selvfølgelig have noget at gøre med den meget tørre bane, hvor vi fik en masse gratis rul på bol-
den. 

A-rækken (billede tv.) blev vundet af FLEMMING 
DALSGAARD  (i midten) med 40 point, nummer 2 
blev BJARNE HANSEN  (th.) med 39 point og num-
mer 3 blev VAGN OTTE JENSEN  (tv)  ligeledes med 
39 point. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-rækken (billede th.) blev vundet af  LINNEA 
BACH HANSEN  (i midten) med hele 45 point. 
Nummer 2 blev BIRTHE TOPP PEDERSEN  (th) 
med 44 point, og på en 3. plads kom KURT IBSEN 
( tv.) med 40 point.   

 
 
 
Nærmest hul-præmien blev vundet af ALF FABIANSSON  
(th.) med  0,50 meter fra HUL 8, mens KURT WAGNER   
(tv.) på HUL 10 med havde et meget laaaangt drive (næ-
sten op til skoven), og dermed det længste drive. 
 
 
 
 
 

STORT TIL LYKKE TIL ALLE VINDERNE !!!! 

Stiftet  15.  november  2007 



Efter matchen var der dækket et flot bord til alle deltagerne. I år havde SCHOUS leveret maden, 
som bestod af "rigtig mannemad", nemlig wienerschnitzel med tilbehør. Efter spisningen var der 
en kop kaffe med chokolade til. 
 
Da alle de indledende øvelser var vel overstået, kom vi frem til det, som det hele handlede om – 
nemlig hvem der skulle have håneretten det næste år, og hvilken farve sløjfe pokalen så skulle 
bære  -  RØD  eller  BLÅ. Igen i år blev det til en meget sikker sejr til DAMEKLUBBEN med hele 
34,54 point, mens MANNEKLUBBEN  "kun" lavede 31,97 point i gennemsnit. Stor var glæden 
da også hos damerne, da det var 1. gang de genvandt titlen, og kunne fastholde den røde sløjfe 
på pokalen.  MANNEKLUBBEN ønsker  DAMEKLUBBEN  et stort til lykke med en velfortjent sejr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På billederne ses formanden for DAMEKLUBBEN, HELLE RAAHAUGE,  modtage pokalen fra 
formanden for MANNEKLUBBEN  KAARE ANDRESEN  og JETTE KRARUP binder igen den 
røde sløjfe på pokalen.  
 
Efter endnu et vellykket arrangement i MARIELYST GOLFKLUB  takkede  KAARE ANDRESEN 
DAMEKLUBBEN  for et yderst vellykket arrangement, og HELLE RAAHAUGE   takkede af efter 
dette års match, og ønskede alle en god tur hjem. 
 
Igen i år havde vi været så heldige, at et par velvillige hjælpere tog sig af borddækningen og af-
/oprydningen før, under og efter matchen. STOR TAK FOR DET. 

Referent 
Kai H Pedersen. 

Manneklubben 
 

Stemningsbilleder fra Kønnenes kamp den 7. august 2018 : 

 
 
 


