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Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 REFERAT    MANNETUR   14.  -  16.  JUNI  2019 : 
 

Fredag den 14. juni omkring klokken 06.15 i fint solskinsvejr 
mødtes 27 forventningsfulde deltagere i årets Mannetur, som 
igen i år for 3. gang i træk gik til Hotel Pejsegården i Brædstrup. 
Vi skulle spille 3 forskellige golfbaner, nemlig Skanderborg  fre-
dag, Ry (AVK-bane) lørdag og Hedensted søndag på vejen 
hjem. Undervejs havde vi indlagt et lille pitstop på Kildebjerg 
rasteplads.  Efter pausen kørte vi videre til Skanderborg golfba-
ne, hvor der ventede en tår kaffe inden udslaget klokken 12.00.  
 
Matchformen var i dag individuel stableford, hvor der var meget forskellige scores (gen-
nemsnit på 20 point) på en ellers fantastisk flot bane.  

 
Vinderne fredag blev ERIK KRISTOFFERSEN med 
27 point. Nummer 2 blev PETER OLSEN ligeledes 
med 27 point, men med et højere handicap. 
Nærmest hul på hul 6 kom PETER OLSEN med 2,87 
meter og nærmest hul på hul 8 kom SØREN RAS-
MUSSEN med 8,01 meter.  
Der var et par "bedre held næste gang" - præmier 
til Knud-Ole Olsen og Hans Aage Pedersen. 
 
Så var der ellers dækket op til den helt store 3-
retters gallamenu. Det var fantastisk god mad med 
rejecocktail,  wienerschnitzel og kage- / isdessert. 

Da vi havde indtaget maden, var der dømt socialt samvær med fri bowling, billard samt 
hygge på værelserne. 

 
Lørdag morgen stod vi op til et lækkert morgenbord med 
alt, hvad hjertet kunne begære. Derefter afhentede vi vo-
res sandwich-to-go + kildevand, og så var vi klar til at kø-
re til Ry Golfbane, hvor vi skulle slå ud klokken 10.30. Det 
blev lidt af en oplevelse. Da vi skulle slå ud (nogle på hul-
ler langt fra klubhuset), åbnede himlens sluser sig over 
os, og vi valgte at droppe matchen et stykke tid. Regnen 
fortsatte, så vi fik fremskaffet en tår at drikke, og ventede 
på bedre vejr. Dette udeblev dog efter de flestes mening, 
og vi valgte helt at droppe dagens match og køre tilbage 

til hotel Pejsegården, hvor dagen blev fordrevet med bowling, billard, pool og afslapning. 
Dog var der 6 seje "vandhunde" (JAN, OLE, SØREN, ERIK, RENÉ og KIM), som ikke ville 
give op, og derfor spillede Ry golfbane til ende. De første huller i regnvejr, men ellers i godt 
vejr.  
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Aftensmaden var igen en 3-retters gallamenu, som bestod af røget laks til forret, oksehøj-
reb som hovedret, og en superlækker brombærdessert med is. Efter aftensmaden var der 
igen dømt bowling, billard og anden social hygge. 
Søndag morgen blev morgenmaden indtaget lidt tidligt, da vi skulle allerede skulle slå ud 
klokken 10.00 på Hedensted Golfbane. Denne gang havde vi valgt, at vi skulle spille hold-
match, hvor de 3 bedste scores talte. Det blev en god dag på en svær og kondikrævende 
bane. 

Vinderne i holdmatchen incl. logobold blev 
HOLD 2 med FLEMMING JENSEN, JOHN JUST, 
FINN HØGH og HANS AAGE PEDERSEN  med 
samlet 110 point, dog uden afleveret logobold.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da der ikke blev vundet nærmest hul om lørda-
gen, var der præmier til nærmest hul på alle 4 par 
3-huller om søndagen.  Nærmest hul 14 kom JAN 
PETERSEN med 10,07 meter, nærmest hul 9 kom JOHN JUST med 15,63 meter, nærmest 
hul 2 ANDERS SIMONSEN med 1,80 meter og nærmest hul 6 var PETER OLSEN med 20,00 
meter. 

 
 
Da vi havde præmier til overs fra om lørdagen blev 
disse uddelt til dem, der havde lavet flest point (og 
ikke var på det vindende hold i holdmatchen). 
De 4 "heldige / dygtige" var ANDERS SIMONSEN, 
TOM HEMMINGSEN, PETER OLSEN og JAN PE-
TERSEN. 
 
 
 
 
 

Efter matchen var der bestilt en rigtig gang "mannemad", nemlig BIKSEMAD m/SPEJLÆG  
og tilbehør. Der var alt, hvad man kunne spise.  
Efter maden takkede arrangørerne KNUD og KAI af efter en rigtig god tur, og ønskede alle 
en god hjemtur. Så det var en flok mætte og trætte golfere, som satte kursen hjemad mod 
Marielyst, hvor vi igen kunne drage fra lige efter klokken 20.00. 
Igen i år var der stor tilfredshed med arrangementet, som til alles tilfredshed havde funge-
ret perfekt. Vejret er vi som bekendt ikke herre over ! 
 

TAK TIL ALLE FOR TUREN OG PÅ GENSYN TIL EN NY TUR I 2020. 
 

I år var Manneklubben selv sponsor for  mange af præmierne, men som sædvanlig trådte 
DanCenter v/ TOM HEMMINGSEN til med nogle præmier i form af golfbolde. 

TAK TIL TOM HEMMINGSEN FOR PRÆMIER. 
 

Referent 

Kai H Pedersen. 
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Stemningsbilleder fra Manneturen til Brædstrup i 2019. 
 
 


