
SENIOR OPEN 15.JUNI 2018 

  
        Klokken var 7. Solen skinnede, og der var fredeligt på banen, men personalet var allerede i gang. 

  
       Klokken blev 8. Flaget var hejst, og turneringslederen var i gang med forberedelser til dagens turnering. 

  
 

 

 
 
83 spillere mødte op denne morgen. 
 
En hel del af dem så trætte ud, men måske var   de 
bare koncentrerede under turneringslederens 
velkomst og briefing. 
 
 Der var gunstart klokken 9. 



  
  På teestederne blev der hilst pænt på medspillerne og udvekslet scorekort. 

 Alle hold kom godt afsted i det pragtfulde golfvejr. 

  
 

  
 

  



 

  
 
 
Holdene syntes at fungere godt socialt, og  
hyggesnak og smil var gennemgående træk. 
 
Ventetiden var minimal, og spillerne stillede 
beredvilligt op til fotografering. 

 

 

            
         Der deltog ikke mange spillere fra andre klubber i år. Her lykkedes det dog at indfange en af dem. 

 

Klokken 10.30 slog 12 spillere ud på 9-huls banen. 

  



  
Det var tydeligt, at begge baner havde lidt kraftigt under den lange tørkeperiode, ja visse steder var fairway 

hård som beton, og boldene trillede langt- til tider for langt. 

           
 

 

  
           Det er formentlig rigtig tydeligt for alle, hvorfor man benævner disse grønne områder ”greens”! 



 
 
 
 
 
Der er yderst fornuftigt at 
have læskedrik med på 
banen, men måske drømte 
denne herre mere om en øl, 
når først buggyen var 
parkeret? 

 
 

 

 
 
 
Disse 3 herrer havde efter 18 
huller øllerne inden for 
rækkevidde. 
  
De så da også glade og tilfredse 
ud. 
 
Eller måske var det mere 
dagens scorer, der glædede 
spillerne? 

  

 
 
 
 
                 Første mand på 19.hul! 
 
  
Øllen blev ikke blot drukket, men også nydt                                            
efter dagens anstrengelser. 

                         
 

 



  
          Ventetiden var lang for spillerne på 9-huls banen. Humøret var dog i top, og vejret ligeledes. 

 

 
I Café Solvogn var der dækket op til 96 spisende, som fik serveret en 3 retters menu bestående af     

lakseforret, kalvesteg og rabarberkage. Der var stor enighed om tilfredshed med kokkens formåen. 

        
                                                          Der var plads til alle, såvel de smilende – 



  
                                                                        som de talende og lyttende – 

  
                                                                      samt de stille og tænksomme. 

 

Dagens golfresultater: 

Holdturneringen 

9-huls banen 

 
 
1.plads med 46 point 
 
 
Conni Thomsen 
Helge Jensen 
Flemming Frederiksen 
 
 
 

 



18-huls banen 

 
1.plads med 127 point 
 
Tove Thomsen 
Rita Jensen 
Lone Birkelund 
Poul Erik Johansen 

 
 

 
2.plads med 118 point 
 
Ingelise Badsted 
Erik Andersen 
Flemming Toft 
Per Bjørk 

 
 

 
3.plads med 117 point 
 
Lone Kay 
Francoise Brustis Landsdorf 
Claus Winther 
Ralf Rugård Christensen 
 

 
 



Dame- og herrerækken 

9-huls banen      

1.præmie: Greenfee og frokost for 2 personer til Frederikssund Golfklub 
2.præmie: Billet til ”Landliggerfest for 2 personer til Hotel HøjbySø. 
                     Sponsoreret af Hotel HøjbySø 
3.præmie: Vin 

 

Damerækken 
 
Nr.1 med 20 point   Conni Thomsen 
Nr.2 med 14 point   Anne-Lise Pfeiffer 
Nr.3 med 13 point   Lisbeth Frederiksen 

Herrerækken 
 
Nr.1 med 14 point   Erik V Poulsen 
Nr.2 med 13 point   Jens Erik Thomsen 
Nr.3 med 13 point   Flemming Frederiksen 

• Sidste 6, 3 og 1 hul stod lige. Hcp benyttet. 

 

 
 

 

 

18-huls banen 

1.præmie: Miniferie for 2 personer på Hotel Højbysø samt 2 greenfee til Odsherred Golfklub 
                    Miniferien er sponsoreret af Hotel HøjbySø 
                    Greenfee er sponsoreret af Odsherred Golfklub 
2.præmie: Gavekort på 1000 kr. til Caddie Golfrejser. Sponsoreret af Caddie Golfrejser. 
3.præmie: Gavekort på 500 kr. til Caddie Golfrejser. Sponsoreret af Caddie Golfrejser. 



 
Damerækken 
 
Nr.1 med 42 point   Lisbeth Bjørk 
Nr.2 med 39 point   Francoise Brustis Landsdorf 
Nr.3 med 37 point   Rita Jensen 

 
Herrerækken 
 
Nr.1 med 40 point   Ole Schmidt 
Nr.2 med 38 point   Per Bjørk 
          23 på bag 9   
Nr.3 med 38 point   Frank Jelmo 
          22 på bag 9 
 

 

 
 

Nærmest flaget på 9-huls banen 

På hul 8 var Jens Erik Thomsen 7,98 m fra hullet. 

På hul 3 og 6 var der ingen vindere. 

Nærmest flaget på 18-huls banen 

På hul 2 var Flemming Toft 1,18 m fra hullet. 

På hul 5 var John Jelmo 1,65 m fra hullet. 

På hul 8 var John Jørgensen 0,42 m fra hullet. 

På hul 12 var Preben Nørgaard 1,41 m fra hullet. 

På hul 16 var Henning Clemmensen 4,55 m fra hullet. 

 

Vinpræmierne blev sponsoreret af Hotel HøjbySø. 



          
 

 

I foyeren står der GOLF GAVNER. 
 
Fotografen med flere fik i hvert 
fald et humørløft, da disse 
farverige sokker blev 
præsenteret på golfbanen. 
 
 

 

  

 
 

Tak til alle, der deltog i turneringen, 

                                   og 

 

især en stor tak til vor hovedsponsor 

 

Gert Andersen Hotel HøjbySø. 

 
 

                                                                                                                                       Jonna Pedersen 17.juni 2018 


