
Seniorklubbens augusttur 2017 
20. -23.august drog 32 spillere og 3 caddier til Jylland, hvor vi boede på Hotel Hovborg Kro nær Billund. 

 
 

1.dag kørte vi direkte til Gyttegård Golfklub, der er beliggende i en plantage med såvel skov som åbent 

landskab. Vejret var fint, da vi forlod Odsherred, men det ændrede sig undervejs, og under hele runden 

afløste den ene kraftige regnbyge den anden. Regntøj og paraplyer var helt uundværlige, og waders eller 

badesko ville have været nyttige; der var ret meget ”tilfældigt vand” – også på greens. 

  
 



  
 

2.dag spillede vi en mesterskabsbane, Royal Oak, som lå smukt ved skov og sø. Især de kortslående herrer 

havde problemer med at nå forbi dameteestederne, og boldene var svære at finde i roughen. Banen var 

desuden overstrøet med bunkers, men spillerne nød vejret, da der blot kom enkelte byger under spillet. 

 
 

3.dag tog vi til Kaj Lykke GC, der ligger i typisk vestjysk natur. Der blev ofte spillet over vandløb og søer, og 

nogle af os mistede en del bolde. (Vi var heldigvis blevet advaret og havde forsyninger med.) Det var så det 

eneste vand, vi blev udsat for denne dag, ingen byger, men dejligt golfvejr! Spillerne nød undervejs synet af 

græssende kvæg på et engareal. 



Om aftenen mødtes vi før middagen på ”Høloftet” for at få informationer, præmier og lidt til halsen. 

Der var daglige præmier til 1., 2. og 3. plads i såvel dame- som herrerækken samt flotte præmier i den 

gennemgående turnering. 1. præmie var her gavekort på 300kr. til Hotel HøjbySø, sponsoreret af Hotel 

Højbysø . I damerækken vandt Eva Alkestrup med 96 point, og i herrerækken vandt Per Bjørk med 97 point. 

I alt var der gavekort til de 4 bedste damer og de 6 bedste herrer. 

Herudover var der klappepræmier til alle andre, og også de 3 caddier blev betænkt med gaver. En god 

oplevelse for alle. 

Ved middagen blev traditionen holdt i hævd, og vi blev under kyndig ledelse af Inge Lise anbragt i den bold, 

vi havde gået i om dagen. Der blev serveret traditionelle danske retter, og det tør nok siges, at snakken gik 

livligt. Heldigvis var vi blot 35! 

  
 

  
 

Under hele turen var stemningen god såvel på som uden for banen, og Hotel Hovborg Kro må siges at have 

været velvalgt og kan sagtens bruges en anden gang ved spil på andre baner. 

Der skal lyde en tak til arrangørerne (Inge Lise, Jørn og Per) for en veltilrettelagt, vellykket og hyggelig 

augusttur. Det ville være dejligt, hvis I også ville påtage jer arbejdet i 2018. 

 

Jonna Pedersen, 25.august 2017 


