
 

 

 

ZOLUTIONS / ART & DESIGN LØVFALDSMATCH  DEN 16. SEPTEMBER  2019. 

I et flot, men meget blæsende solskinsvejr mødtes næsten halvdelen af Manneklubbens medlem-

mer til september måneds løvfaldsmatch på Marielyst golfbane, nemlig hele  51 glade  og humør-

fyldte manneklubgolfspillere fra Marielyst Manneklub. 

Matchen var igen 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  flotte vinpræmier til de 3 

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

A-rækken  blev i år vundet med 69 slag netto 

af  Ivar Christensen, nummer 2 blev Bjarke 

Dalsten med 70 slag netto, og nummer 3 

blev Flemming Jensen ligeledes med 70 

slag, men med et højere HCP. Her flankeret 

af sponsor Ole Frydkjær Petersen (tv). 

 

B-rækken blev vundet af  Finn Lyngsøe med 66 

slag netto, nummer 2 blev Søren Larsen med 

70 slag netto, og nummer 3 blev Kaare An-

dresen ligeledes med 70 slag netto, men med 

et højere HCP. Her flankeret af sponsor Ole 

Frydkjær Petersen 

 

 

Der var også udsat præmier til de 2, som kom nærmest 

hul på hul 8 og hul 14.  På hul 8  var det Bent Mourit-

zen  med 1,61 meter, og på hul 14 nåede ingen af del-

tagerne på green, så derfor blev der trukket lod om 

præmien, og den heldige vinder blev Ole Mortensen. 

 

 

 

 

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. 

Stiftet  15.  november  2007 



I dag stod menuen på en lækker  gang "gammeldaws" oksesteg med kartofler, rodfrugter, sovs og 

glaserede løg. Maden var denne gang fra Festkonsulenten, som denne gang også havde sponse-

ret en rigtig lækker hindbærkage som dessert. Tak for det. 

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

præmierækken. 

Til slut havde Carsten Pedersen bedt om ordet, da han nu flyttede til Køge. Han takkede for den 

gode stemning og det hyggelige samvær i den tid, han havde deltaget i Manneklubbens arrange-

menter og matcher. 

Derefter afsluttede formand Kaare Andresen med at takke sponsor og køkkenhjælp, og ønske alle 

en fortsat god aften. 
 

Endnu engang havde vi haft en rigtig god eftermiddag / aften på en bane, som 

efterhånden er ved at komme sig efter sidste års tørke. 
 

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 ! 
 


