
 

 

 

 

MÅNEDSMATCH  PÅ FREMMED BANE  22. JULI  2019. 

Mandag den 22/7 mødte 32 friske Manneklubgolfere op i Næstved Golfklub til vores årlige 

spil på fremmed bane. Vejret var lidt blandet; skyer og sol og en lille frisk brise ude fra 

vandet, så der var gode udfordringer til alle! Desværre endte det med regnvejr på de sidste 

huller, men vi havde en dejlig tur rundt på Næstved Golfklubs smukke og meget afvekslen-

de bane. I år havde vi valgt at spille stableford i 2 rækker samt nærmest hul i 2. slaget på 

hul 10 og hul 16. Desværre havde regnen visket Bjarne Simonsen ud på hul 10 (0,50m fra 

hullet), så han står til en ekstrapræmie, når vi kommer hjem. 

Efter 4,5 timers spil kom de sidste ind. Derefter var der spisning, og det var en dejlig mid-

dag med sommersvinekam, nye kartofler, grøntsager og en lækker svampesovs – det var 

lige guf for alle!! 

Efter maden gik vi over til præmieoverrækkelse, og trods blæst og regn blev der opnået 

flotte resultater.  

Nærmest hul 10 i 2. slaget :   

Søren Nielsen – 1,70 m 

Nærmest hul 16 i 2. slaget :   

Torben Rasmussen  – 3,40 m 

 

Resultater af slagspilsturneringen: 

A-rækken:   

Nr. 1 – Erik Kristoffersen       36 point 

Nr. 2 – Frede V. Hansen         32 point 

Nr. 3 – Torben Rasmussen    31 point 

 

B-rækken:   

Nr. 1 – Finn Baagøe Hansen  32 point 

Nr. 2 – Bjarne Simonsen        29 point 

Nr. 3 – Ole Mortensen            28 point 

Stiftet  15.  november  2007 



Efter spisning og præmieoverrækkelse takkede Kaare af og en flok trætte golfere begav sig 

atter sydpå i det regnfulde vejr. 

Selvom vejret ikke helt var med os, havde vi en rigtig god dag på en dejlig bane med lækker 

mad og mannehygge. 

 

Referent 

Kai H Pedersen 

 

Lidt stemningsbilleder fra matchen i Næstved ! 

 

 

 

 
 


