– Årets første

PI Golf match
Af Leif Reinholdt Jørgensen, Østjyllands Politi • Foto: Niels Grønnemose
Så kom dagen. Årets første P.I match - Fyn Open, afholdt af
Odense PI, som i år havde valgt den hyggelige Barløseborg
Golfbane i Assens.
Hele golfudstyret var pakket dagen forinden, da vækkeuret
ringede kl. 0430! Jeg overhørte elegant lillemors kommentar om, at det var helt fantastisk så frisk jeg var på den tid
af morgenen, når det vel og mærket var golf det drejede sig
om! Jeg mødtes på politigården i Århus med de andre 4
golftosser og samlede den femte op på motorvejen mod
syd. Alle var friske og veloplagte og vi glædede os til at få
banket det sidste rust af efter den hårde vinter, hvor træningen for de fleste golfspillere har været meget begrænset på
grund af de store mængder sne. Vores humør dalede dog
unægtelig en anelse, da vi syd for Vejle kørte ind i voldsomme haglbyger fra en kulsort himmel så langt øjet skuede og
temperaturen dansede omkring kun 9 grader.
Kort tid efter at vi forlod hovedlandet, måtte vi konstatere,
at det er rigtigt at Fyn er fin, for vejret var klaret op, da
vi som nogle af de første ankom til Barløseborg Golklub
præcis kl. 07.00. Selv om vejret var i bedring, var det stadig
bidende koldt, så vi gik direkte ind til tilmeldingen, fik udleveret vores scorekort og et par golfbolde fra Popermo. Så
var vi klar til en hårdt tiltrængt god gang morgenkaffe og
morgenbrød. Morgenbordet var som sædvanligt ved disse
stævner helt ok og den blev indtaget i et flot nyrestaureret
stuehus til en bondegård. Med 3 skorstene og 3 stuer, som
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nu er blevet et meget hyggeligt klubhus, med champagne
på pejsen og en sabel til proppen. Dejligt at have god tid
til morgenkaffe og rundstykker og hilse på alle de kendte
ansigter fra de andre kredse. Under morgenkaffen mødtes
vi med yderligere 3 golftosser fra Århus, og lidt senere de 2
”største tosser”, som selvfølgelig havde prøvespillet
banen dagen forinden og overnattet i nærheden. De gav
dog velvilligt deres indhøstede erfaring med banen videre. I
alt var vi 10 golftosser fra Århus til Fyn Open, hvor der var
tilmeldt lige knap 100 golfspillere.
Efter velkomsten kl. 08.00 blev der tid til puttetræning og
drivingrange, hvor alle skuttede sig i kulden, og der kom da
også lige en enkelt byge, så paraplyerne og regntøjet måtte
frem. Gunstart kl. 09.00 og start på hul 17. Passerede hul
16 på vej dertil, et par 3 hul med green på en ø i søen wah, godt man forhåbentlig var varm, når vi skulle slutte
med det hul. Ramte iøvrigt green i første hug og gik derfra
med en par. Vi startede i regnvejr på de første to huller,
men derefter kom der kun få sporadiske dryp et par huller
mere, og så tittede solen sågar frem i ny og næ. Det var lidt
blæsende og koldt og der sås ingen i korte bukser, men kun
fordi Anders Kyed ikke var tilmeldt. Banen var i øvrigt i meget fin stand i betragtning af den hårde vinter og de første
9 huller er en rimelig flad bane med en masse vand. Bagni
var også en flad bane med vand, men flere træer. Spillet
var flydende for vores vedkommende, og vi ventede ikke
ved et eneste hul, selv om vi gik banen på godt 4½ time.

Kl. 14.00 var alle tilbage i klubhuset, hvor
god mad stod klar på bordet og fadøllen
var dejlig kold - dog serveret i plastikkrus!
Straks efter at alle havde konsumeret den
udmærkede mad var der præmieoverrækkelse.
1. pladsen i A rækken gik til Stig Jensen
fra Midt- og Vestsjælland med 35 point,
efterfulgt af Flemming Bjørn Lehnert,
København og Mogens Rubech, MidtVestsjælland, begge med 34 point.
1. pladsen i B rækken gik til Lars
Hougaard Thomsen fra Syd- og
Sønderjylland med 39 stablefordpoint, efterfulgt af Henrik Berg, Syd- og
Sønderjylland også med 39 point og
Preben Andersen, København, med 37
point.
Der var også præmier til nr. sjok i begge
rækker. De fik hver et ”potte træningssæt.”
Derefter var alle klar til hjemkørsel
kl. 15.00 efter en rigtig god dag i
Barkløseborg Golfklub, selv om der ikke
var nogle østjyder blandt vinderne i denne
omgang. En god og lidt let bane, som
man helt sikkert ville spille lidt anderledes
næste gang den skal prøves. Desværre
var klubben samme dag gået i betalingsstandsning, men man må da håbe, at der
kan findes midler til overlevelse.
Sluttelig skal der lyde en tak til Popermo,
som sponserede bolde og ikke mindst til
Odense PI, som atter formåede at være
vært for et godt arrangement.
Se hele resultatlisten på www.politisport.dk
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