
GENERALFORSAMLINGSMATCHEN  : 
 

MATCHEN VAR IGEN I ÅR SPONSERET AF VINTJENESTEN  v/ ERLING NILELSEN 
 
44 golfspillere havde været ude at spille en match, hvor vi i år havde valgt en alternativ Stableford, 
hvor vi skulle slå ud fra gult teested, men hvis man lavede 1 point eller mindre skulle man skifte til 
rødt teested. Hvis man så lavede 2 point eller mere skiftede man så tilbage til gult og så 
fremdeles. I et helt fantastisk efterårsvejr med sol og næsten ingen vind (som det som regel er, 
når Manneklubben har matcher).  
Det blev en rigtig god eftermiddag for alle på trods af skiftende udslag fra teesteder 
 
Efter spisningen gik man over til præmieoverrækkelsen, som KAARE og BJARNE  forestod, da 
(VINTJENESTEN v /ERLING NIELSEN) var forhindret. 

 
 
Vinder i A  -  Rækken (tv) blev TORBEN ”RIVA” 
RASMUSSEN (midt) med 40 point, nummer 2 
blev BENT MOURITZEN (th) med 38 point og 
nummer 3 blev KAI H PEDERSEN (tv) ligeledes 
med 38 point. 

 
I B  -  Rækken (th) blev det til en suveræn 
sejr til JOHN HELVIG PEDERSEN (midt) med 
hele 43 point, nummer 2 blev KURT 
WAGNER (th) med 36 point og nummer 3 
blev JOHN JUST (tv) ligeledes med 36 point. 
 
 

 
 
Som sædvanlig var der også præmier til nærmest 
hul  på to par-3 huller, nemlig hul 8 og hul 11. På 
hul 8 var det KAI H PEDERSEN  (tv), som med   
2,33 meter var nærmest. På hul 11  var det ERIK 
KRISTOFFERSEN  (th) med 5,20 meter til hullet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
STORT TIL LYKKE TIL ALLE VINDERNE ! 

 
Efter generalforsamlingen havde vi overstået det sidste af dagens højdepunkter  -  nemlig 
spisningen. Igen i år var der traditionen tro bestilt BIKSEMAD MED SPEJLÆG fra SCHOUS, og 
det var en flok sultne mænd, som gik i gang med maden. 



Igen i år stillede DAMEKLUBBEN beredvilligt op til hjælp med servering og opvask. Tak for det. 
 

STOR TAK TIL DAGENS  SPONSOR  :  VINTJENESTEN  v/ ERLING NIELSEN. 
 
Som sædvanlig var det så en flok mætte og trætte mænd, som begav sig hjemover efter en lang 
og begivenhedsrig dag. 
 

Referent 
Kai H Pedersen 

 
 

STEMNINGSBILLEDER FRA GENERALFORSAMLINGSDAGEN  : 
 


