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Stiftet  15. november  2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 REFERAT    MANNETUR   11.  -  13.  JUNI  2021 : 
 

Fredag den 11. juni omkring klokken 06.45 i fint solskins-
vejr mødtes 30 forventningsfulde deltagere i årets Man-
netur, som igen i år, for 4. gang i træk, gik til Hotel Pejse-
gården i Brædstrup. 2020 blev jo aflyst på grund af Coro-
na, så vi glædede os rigtig meget til at komme af sted. Vi 
skulle spille 3 forskellige golfbaner, nemlig Horsens fre-
dag, Himmelbjerget lørdag og Barløseborg søndag på 
vejen hjem. Undervejs havde vi indlagt et lille pitstop på 
Kildebjerg rasteplads.  Efter pausen kørte vi videre til 
Horsens golfbane, hvor vi skulle slå ud klokken 12.00.  
 
Matchformen fredag var holdmatch, hvor de 3 bedste scores talte. Det var meget forskellige 
scores, der kom ind, og kun 1 hold havde deres egen logobold med ind.  

 
Vinderne fredag blev BJARKE DALSTEN, 
BØRGE MICHAELSEN, HANS MALMSKOV 
OG KIM JOHNSEN med 142 point inkl. 5 po-
int for logobolden.  

Nærmest hul på hul 8 kom ERIK KRISTOF-
FERSEN med 8,24 meter og nærmest hul på 
hul 11 kom ANDERS SIMONSEN med 7,35 
meter.  
 
Så var der ellers dækket op til en rigtig god gang mannemad, nemlig stegt flæsk med per-
sillesovs ad libitum og isdessert. Det var lækkert og alle blev godt mætte. Da vi havde ind-
taget maden, var der dømt socialt samvær med fri bowling, billard samt hygge på værel-
serne. 
 
Lørdag morgen stod vi op til et lækkert morgenbord med alt, hvad hjertet kunne begære. 
Derefter afhentede vi vores sandwich-to-go + kildevand, og så var vi klar til at køre til Him-
melbjerget Golfbane, hvor vi skulle slå ud klokken 10.00. Det blev en lidt anderledes ople-
velse. Temperaturen var faldet en del grader, og vinden havde rigtig fået fat. Men det var for 
det meste solen, der tittede frem. Matchformen lørdag var individuel stableford, og igen i 
dag var der meget forskellige scores.  
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Suveræn vinder med 34 point blev OLE MOR-
TENSEN, og nummer 2 blev KIM JOHNSEN 
med 30 point. Vinderne ses flankeret af nær-
mest hul 7 ANDERS SIMONSEN med 9,53 me-
ter og nærmest hul 15 ALAN BACH med 6,66 
meter. Forrest birdievinder FRANK HÆSLING. 
 
 
 

Aftensmaden var, pga. fodboldlandskamp flyttet til klokken 20.00, en lækker 3-retters gal-
lamenu. Efter aftensmaden var der igen dømt bowling, billard og anden social hygge. 
 
Søndag morgen blev morgenmaden indtaget, og vi kørte af sted til Barløseborg på Fyn, 
hvor vi skulle slå ud klokken 12.00. Denne gang havde vi valgt, at vi skulle spille nettoslag-
spil med dobbelt op + 2. Det blev en god dag på en svær og kondikrævende bane, og nogle 
havde desværre en ”dagsrejse” ud til starthullerne.  

 
Vinder med 101 brutto og 75 slag netto blev 
FLEMMING JENSEN, og nummer 2 med 103 
brutto og 78 slag netto blev MOGENS 
HEMMINGSEN. 

 
Nærmest hul på hul 6 kom FINN HØGH med 
4,30 meter, og nærmest ø-hullet på hul 16 
kom FLEMMING JENSEN med bare 0,40 me-
ter fra hullet. 
 
Der var også søndag 3 spillere, der havde lavet birdies, nemlig FINN HØGH, FLEMMING 
JENSEN og FLEMMING DALSGAARD. 
 
Efter matchen var der bestilt en rigtig gang "mannemad", nemlig BIKSEMAD m/SPEJLÆG 
og tilbehør.   
Efter maden takkede arrangørerne BJARNE og KAI af efter en rigtig god tur (synes vi selv), 
og ønskede alle en god hjemtur. Så det var en flok mætte og trætte golfere, som satte kur-
sen hjemad mod Marielyst, hvor vi igen kunne drage fra lige efter klokken 21.00. 
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 2022. 
 

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

 
 

Referent 

Kai H Pedersen. 
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Stemningsbilleder fra Manneturen til Brædstrup i 2021. 

 


