
ÅBNINGSTURNERINGEN DEN 5.APRIL 2019 

  
Allerede tidligt var der livlig aktivitet på banen. Alle greens var nyklippede og inviterende efter vinteren. 

 
Spillerne mødte forventningsfulde op til en flagsmykket golfklub til sæsonåbningen i Seniorklubben. 

   



 
Formanden bød traditionen tro velkommen til de mange fremmødte, der var praktisk påklædte. 

  
 

 

 
Der blev spillet en Foursome turnering. 
 
40 hold deltog på 18-hullers banen med gunstart 
klokken 10. 
 
9 hold deltog på 9-hullers banen med gunstart 
klokken 12. 
 
Dette skilt blev passeret af alle i løbet af dagen. 
 
 

 



I de 4 timer turneringen varede, var der et godt flow på banen. 

  
                             Der var ingen foran ………                        …  ingen bag.            Sikke’n dejlig dag! 

 

Mange skulle have rystet rusten af efter vinteren, så ikke alt gik helt efter planen. 

         
                               Først den ene…………..                                                            så den anden.  

 

                  Endnu en forhindring- et strafområde! 

 

 
 
Hvad laver disse to ældre herrer ved 
golfklubbens nye ”Mirror Lake”? 
   
Det ser lidt faretruende ud. 
 
De er nok bare ved at teste vand-
kvaliteten før badesæsonen. 
 
…… eller også fisker de efter haletudser. 
 
Søbolde er nok også en mulighed. 

 



 

 
 
 
 
 
 
Hvem kan ikke trænge til et lille 
hvil efter alle de anstrengelser?   
 
 
 
Og så på årets hidtil varmeste dag! 
 
 
 

 

 
 
 
Efter 4 timers spil på banen, var det tid til at 
gøre scoren op. 
 
 
Scorekortene blev tjekket med rettidig omhu, 
helt efter proceduren, ikke noget med blot at se 
på slutresultaterne. Næh, alle slag og scorer 
blev læst op. 
 
 

 
 

 

 
         
 
 

Og sluttelig 
 

 
OP AD BAKKE 

 
 
 

Utroligt hvad man går igennem 
for at komme til 19.hul! 



            
På banen gled spillet uden ventetid, men ved baren var køen usædvanlig lang. 

               

 
 
Vi ved alle, hvad herrerne foretager sig efter en 
runde golf. 
 
 
De drikker øl og snakker om golfrunden. 
 
 
Men ved herrerne, hvad damerne foretager sig? 

 

 
 
Det røbes så her! 
 
 
Noget med et spejl, en kam og en læbestift! 
 
 
Og så selvfølgelig en snak, inden de når til 
drikkevarerne. 

 
  

  



  
Alle nød vejret, og temperaturen havde i løbet af dagen sneget sig op på hele 17 grader. 

            

 
Denne golfspiller havde taget den med ro, mens vi andre var på banen. 
 
 
Det handicap, hun har for øjeblikket, er nok en del større, end det de 
fleste andre på terrassen har, men hun var ved godt mod og så frem til 
at spille igen, når hofterne tillader det. 
 
 
Jeg foreslår imidlertid, at hun, inden hun går på banen, husker at skifte 
de nuværende hjælpestænger ud, så hun kan spille med nogle mere 
brugbare jern og køller. 

 

   
I Café Solvogn blev der serveret en fiskeforret med brød samt grillet oksesteg med tilbehør. 

              
Der var fyldt godt op i lokalet. Det tog lidt tid at bespise så mange mennesker, men stemningen var god. 



Da kaffen var serveret blev der uddelt præmier til dagens vindere af Foursome parturneringen. 

Vor Hovedsponsor var også denne gang Hotel HøjbySø. En stor tak til Gert. 

1.præmie/ begge baner: 2 flasker vin samt 2 gavekort à 200kr. til Hotel HøjbySø. 

• Sponsoreret af Hotel HøjbySø. 

2.præmie/ begge baner: 2 flasker vin samt 2 gavekort à 150kr. til Hotel HøjbySø. 

• Vinen sponsoreret af Hotel HøjbySø. 

3.præmie/ begge baner: 2 flasker vin samt 2 gavekort à 125kr. til Café Solvogn. 

• Vinen sponsoreret af Hotel HøjbySø. 

4.præmie/ 18-hullers banen: 2 flasker vin samt 2 gavekort à 100kr. til Café Solvogn 

• Vinen sponsoreret af Hotel HøjbySø 

5.præmie/ 18-hullers banen: 2 gavekort à 100kr. til Café Solvogn. 

 

9-hullers banen 

Nr.1 med 20 point 
 
            Connie Thomsen 
            Jens Erik Thomsen 

Nr.2 med 18 point 
 
             Mari-Ann Malmberg 
             Karen Nedergaard 
 

Nr.3 med 15 point 
 
              Lisbeth Løhndorf 
              Bent Sønderby 
 

            
 

 

18-hullers banen 

                             Nr.1 med 31 point 
 
                             Bente Bertelsen 
                             Ib Bertelsen 

                             Nr.2 med 30 point 
 
                             Flemming Bech 
                             Henning Clemmensen 

                                 
 



                             Nr.3 med 30 point 
 
                            Winnie Jørgensen 
                            Ole Jørgensen 

                      Nr.4 med 29 point 
 
                     Preben Nørgaard 
                     Per Bøgebjerg 

 

                                   

 

 

 
Nr.5 med 29 point 

 
                              Erik Vedel Jensen 
                              Søren Grønbech 
 
 
 

Dette vinderpar var som de eneste trukket i 
sommerbukser. 

 
 Det tyder på en fornemmelse for vejr. 

 
 
 

 
 

Efter præmieuddelingen var der medlemsmøde. Kalle orienterede om den nye sæson. 

Fredagsgolfen 

I denne sæson er der 2 damerækker og 3 herrerækker. 

Bestyrelsen har prøvet at lave tiltag for at undgå de lange rundetider, vi har haft de sidste par sæsoner på 

18-hullers banen. 

• Om formiddagen starter alle på hul 1 i tidsrummet 7.30 -11.00 med 10 min. mellemrum ( 88 

spillere). 1.periode er 7.30-8.50, og 2.periode er 9.00-11.00. Om eftermiddagen er der 3 tider 

14.07-14.22 (12 spillere). 

• Skilteordningen med information om, at Seniorklubben spiller, vil blive genindført. Derudover vil 

det ikke være muligt at bestille tid i Golfbox før efter 11.30. 

• For at sikre at ingen går ud før efter 11.30, vil der blive etableret en starter/ stoppe funktion ved hul 

1, gældende fra sidste bold har slået ud til 11.30 i månederne juni, juli, august. Det er tanken, at det 

skal være medlemmer af Seniorklubben som udfører denne funktion på frivillig basis. Der skal 

bruges 12/14 stykker i en turnusordning, som bliver af begrænset omfang. De, der har vagten, kan 

spille om eftermiddagen. Kalle har en liste, hvorpå man kan skrive sig. 



Regulering 

• Der køres samme system som sidste år. Den første tællende fredagsgolf er 3.maj. De, der ikke 

ønsker regulering, bedes sende mail herom til Seniorklubben senest 1.maj. 

Bilordning 

• Det vil gøre det lettere for Kalle at sætte bolde/ hold, hvis han kan få en liste over de medlemmer, 

som har en bilordning og få at vide, om der er en fast medkørende. Send venligst en mail til 

Seniorklubben herom. 

High-Low 

• Tilmeldingen starter 7.april. Man håber på mange deltagere. 

Nye golfregler 

• Per Bjørk orienterede kort om de nye lokalregler. Han beder Jette sende mail ud til alle herom. 

Desuden henvises til Seniorklubbens hjemmeside, hvor reglerne kan ses. 

Jyllandsturen 

• Inge Lise Eisbo og Per Bøgebjerg orienterede om den kommende tur i august. Tilmelding via 

Golfbox fra mandag 8.april kl.12.00. Husk at afkrydse buggy og caddie rubrikken, hvis man har brug 

for det samt notere ønske om enkeltværelse under kommentarer. 

• Der henvises til Hjemmesiden for flere informationer. 

Ture og turneringer 

• Dagture til Midtgolf 22.maj og 11.september for 9-hullers banens medlemmer. 

• Venskabsturnering Kalundborg/ Odsherred 24.juni. Tilmelding 10.maj. 

• Venskabsturnering Dragsholm/ Odsherred 17.september. 

Formanden opfordrede medlemmerne til at følge godt med på Seniorklubbens hjemmeside. 

 

 

 
 
 
 

Kalle afsluttede medlemsmødet, 
sagde tak for i dag  
og ønskede alle en god sæson. 

 

6.april 2019 

Jonna Pedersen 


