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Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Julefrokost mandag den 19. november 2018. 
 

Hej alle. 
 

Mandag den 19. november afholdt ”Manneklubben” sin årlige julefrokost. Inden vi startede, 
bød formand KAARE ANDRESEN velkommen, og KHP orienterede om reglerne i puttekon-
kurrencen og ølspillet, hvor vi i år havde valgt at prøve at spille på tid med 15 minutter pr. 
kamp. Dette så ud til at fungere godt.  
Så gik vi over til vores 3 aktiviteter, nemlig putning på Kaares puttegreen, som i år var gjort 
lidt sværere med forhindringer. Dette krydret med en meget spændende gang ølspil for bå-
de vindere og igen i år også tabere. I pauserne var der stor aktivitet med raflebægrene, løgn 
eller lign. For dem, der hellere bare ville have en hyggesnak, var der også mulighed for det.  
Det vindende hold i puttekonkurrencen blev hold 1 med 10 bolde ud af 56 i hul. Nr. 2 blev 
hold 13 med 9 puts i hul. 
 

 
Til venstre ses det vindende hold, som be-
stod af TOM WERLIN HANSEN, FREDE 
VEST, NILS OTTO PETERSEN og IB JEN-
SEN (mangler på billedet). 
 
Nummer 2 blev hold 3 (billede under), som 
bestod af BJARKE DALSTEN, KNUD 
PYNDT, MOGENS WITTENDORFF og SØ-
REN LARSEN. 

 
Bedste individuelle (billede tv.) putter blev 
NILS OTTO PETERSEN  fra hold 1 og 
BJARKE DALSTEN fra hold 13, begge med 
6 ud af 14 puts i hul. 
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I ølspillet blev det også til nogle meget 
spændende og medrivende spil. Vindere 
af matchen blev HOLD 4, som bestod af  
RAINER SCHIPPERT, ERIK KRISTOF-
FERSEN, JOHN LARSEN og BJARNE 
HANSEN. 

 
I ølspillet blev vinderne 
af taberfinalen hold 7, 
som bestod af PETER 
OLSEN, POUL ERIK 
JENSEN, ANDERS SI-
MONSEN og JAN PE-
TERSEN . 
 
Også i år var der 2 man-
delgaver på spil, men 
kun den ene blev fundet. 
Den heldige "finder" blev 
JAN ØSTER (th). 
 
Da konkurrencerne var 
vel overstået, gik vi over 
til det mere seriøse, nem-
lig spisningen. Der var i 
år bestilt en lækker jule-
buffet fra Horbelevhallen. 
 

Som sædvanlig havde vi igen stor hjælp fra Dameklubben, som stod for borddækning, af-
rydning og servering. Tak for det. 
 

STORT TIL LYKKE TIL ALLE VINDERNE, DER SOM SÆDVANLIG KUNNE HJEMBRINGE 
NOGLE FLASKER VIN, OG DERMED NEDBRINGE JULEINDKØBET LIDT ! 

 
 

Manneklubbens bestyrelse vil gerne takke alle sine medlemmer for et godt samarbejde og 
fremmøde til vores arrangementer i den forgangne sæson, og endnu engang rette en stor 
tak til vores altid velvillige sponsorer. Samtidig vil vi ønske alle vores medlemmer samt de-
res familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, og på gensyn til en ny og spændende 
golfsæson i 2019.   
 
        
       Mvh.  

Bestyrelsen 
 

Ref. :  Kai H Pedersen 
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Stemningsbilleder fra julefrokosten  2018. 
 

 


