Klubmesterskab i

golf

Af Frank Blem-Nielsen
Golfafdelingen havde indbudt til klubmesterskab mandag den 5.
september 2011 på den fine bane Skovbo Golfklub. Ved indskrivningen blev man overøst med sponsorater fra Kraft Foods
Danmark A/S i form af Stimorol og Halls-bolcher, samt et kulørt
håndklæde, der som dagens vejr viste sig at være meget værdifuldt. Formanden bød velkommen
med information om dagens match,
og ønske alle en god runde til trods
for dagens ikke alt for lovende
vejudsigt. Der var mulighed for
opvarmning, for de der havde lyst,
inden man forskød til sit respektive
teested for afventning af signalet for
starten på gunstarten.Vejret viste sig fra den
alsidige side, idet solen tittede lidt frem, men
desværre regnede det også en smule, dog var præmieoverrækkelsen dækket af solen. Banen var som
vanlig i god stand, og de frygtede situationer med bolde
i dårlige lejer blev næste til skamme.
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Der blev spillet slagspil brutto om klubmesterskabet i både
dame- og herrerækken. Endvidere var der Stableford i en A- og
B-række. Klubmester i herrerække med brutto 72 slag blev
Steen Hansen, Politigården og klubmester i damerække med
brutto 85 slag blev Rikke Thomassen, Rigspolitiet.
Uddrag af øvrige resultater
A række:		
Søren Norlander 37 point
John Dige
32 point
Martin Søgård
32 point

B række:
Tom Arnoldsen
Jørn Møller
Micky Soepraptojo

37 point
36 point
32 point

De dygtige vindere fik alle en Kaj Boysen abe, venligst sponseret af Rosendahl.

”Tættest pinden” på par-3 hullerne blev:
2. hul
David Borchersen
14. hul Klaus Vig Larsen
6. hul
Jonas Funch
17. hul Jørgen Lesby
8. hul
Kasper Balsløv
I lighed med sidste år havde sponsor Crowne Plaza igen på fornemste vis sendt
gavekort med weekendophold på hotellet. De heldige i denne forbindelse blev vinderne
på 8. og 17. hul.
Længste drive:
Række A
Række B

Rikke Thomassen
Kirsten Brandt Lassen

Skovbo Golfklub skal have stor ros for en veltilrettelagt forplejning, både i form af morgenmad og frokostbuffet. En stor tak til vore øvrige sponsorer, som i år var: Nykredit, Alm. Brand, VW, Forbrugsforeningen og Ludv.
Bjørns Vinhandel.

Lufthavnsmesterskaberne i
for 11. gang

golf
De glade vindere.

på dagen kunne præstere noget særligt. Hvem kunne spille til det aktuelle
handicap eller bedre. Arrangementskomiteen havde (naturligvis) sørget for
optimale betingelser. Banen var veltrimmet, vejret lovede 20-21 grader og
vindposen hang slap nedad. Det var nu op til de enkelte spillere at præstere
deres ypperligste. Følgende aktører stod klar i CALLROOM – alle virkede
fortrøstningsfulde og optimistiske i attituden: Søren Michael Larsen, Lars
Nellemann, Kenn Bodholdt, Jan Bruun Pedersen, Henrik Guldmann Petersen,
Jens Erik Fiskbæk, Jørgen Kristensen og Niels-Erik Nielsen.

Af Niels-Erik Nielsen, holdkaptajn LH
Mandag den 26. september 2011 blev
Lufthavnsmesterskaberne i golf afviklet for 11.
gang. Siden starten i 2001 har der altid været spænding om, hvilke golfspillere der netop

LH-mesterskaberne afvikles altid på Harekær Golfklubs bane, og der spilles
slagspil over 2 x 18 huller. Der var altså tale om en vis grad af fysisk udfordring, som de efter omstændighederne veltrimmede herrer skulle udsættes
for. Alle golfslag var gældende og kun akkuratesse belønnes. Den enkeltes
handicap (slag på banen) blev modregnet den præsterede bruttoscore. På
første TEE-sted blev følgende præsenteret i 1 bold: Søren, Henrik, Jens Erik
og Niels-Erik.
Anden bold blev præsenteret med: Kenn, Jan, Jørgen og Lars.
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Spillerne gjorde deres indtog i bedste gladiatorstil. Dresscode
var forbilledlig, håret vandkæmmet hos ca. halvdelen og de
øvrige havde egen sparsom håropsætning. Det fremmødte
publikum nikkede anerkendende og matchen kunne skydes i
gang. Solen var for opadgående, og klokken var 07.55. Hul 1
på Harekær over søen er en visuel udfordring, men alle have is
i maven og klarede opgaven. Hul 2 er et langt par 5 hul med
vand i spil et par gange. Flot afslutning over sø ind på skrånende green. Spillerne viste også her stor akkuratesse.
Herefter gik det slag i slag – hul for hul, og mod slutningen af
runden – efter hul 14 – var varmen og især sult og tørst taget
til i styrke. Deltagerne gjorde sig nu store anstrengelser - for at
spotte idrætschefen Henrik Wiberg.
Alle vidste, at han skulle ankomme med både kolde vand og
lækkert smørrebrød kl. 12.00. Men hvor blev han af?
Endelig da førerbolden var på hul 17, kom han os i møde, og
der var nu håb om, at vi fik mulighed for at forsyne os med
både væske og mad inden 2. runde kl. 13.00.
Henrik havde i år kørt sin bil efter forholdene, og smørrebrødet lignede til forveksling de stykker, som kan købes i mange
smørrebrødsbutikker. Sådan er det ikke hvert år. Et år måtte
han foretage en hasarderet opbremsning med bilen, der på
forsædet transporterede forplejningen. Det betød, at alle vi
hungrende golfspillere fik noget med æg, rejer, postej, løg,
tomat, remoulade, pølse, karse, skinke, purløg, salat, rullepølse,
roastbeef og andet – uanset hvilket stykke man valgte – rigtig
sammenbragt. I år var pålægget pænt fordelt hver for sig – på
smørrebrødsstykkerne.

Da Søren Larsen skulle forlade arenaen inden 2. runde, betød
det, at Kenn, Niels-Erik og Jens lagde ud kl. 13.00, og efterfølgende fulgte ”FØRERBOLDEN” med Jan, Jørgen, Henrik og
Lars. Da vejret fortsat viste sig i sommerklæder og vinden var
behersket, var det alene finmotorikken, stresshåndteringen og
det samlede antal slag, der skulle afgøre mesterskabet. Der
blev nu også spillet glimrende golf, og spændingen var intakt
frem til de sidste par huller. Henrik og Jan fulgtes ad med en
score, der kun adskilte dem med et slag efter anden rundes 18
huller. Det samme var tilfældet med Lars og Jørgen indbyrdes.
De var dog flere slag efter de førstnævnte. Jens, Kenn og NielsErik havde en hyggelig dag i den gode natur.
Alle scores blev sammentalt, og efter fintælling og behandling
af indkomne protester kunne følgende resultat meddeles over
hele anlægget:
lUfTHavNSMeSTerSKaberNe I golf 2011:
NR. 3 og bronzemedaljen gik til
Jørgen Kristensen med sammenlagt 174 slag.
NR. 2 og sølvmedaljen gik til
Henrik Guldmann med sammenlagt 165 slag.
NR 1 og guldmedaljen (champion) gik til
Jan Bruun Pedersen med sammenlagt 154 slag.
TILLYKKE til alle de 3 medaljetagere.
Uden modkandidat blev Kenn Bodholt tildelt titlen som:
ÅRET ROOKIE 2011.

Efter 1. runde blev de aktuelle ”nettoscores” talt sammen jf. de
førte scorekort, og det gav følgende stilling:
Jan Bruun
76
Søren Larsen
79
Jørgen Kristensen
79
Henrik Guldmann
86
Lars Nellemann
94
Jens Fiskbæk
95
Niels-Erik Nielsen
97
Kenn Bodholdt
115
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