
Sommerturnering ”Red Ball” 

Fredag 5.august 2016 mødtes 65 spillere fra Seniorklubben for at deltage i årets sommerturnering. 

På 18-hullers banen slog man ud fra kl. 8.00 - 9.30 og på Kortbanen noget senere. 

Man spillede en individuel Stableford turnering samt sideløbende en Red Ball holdturnering. 

Vejret viste sig heldigvis fra den venlige side på trods af DMI’s vejrudsigt og enkelte truende skyer. 

 

Andre spillere havde været tidligt ude denne fredag, men Seniorklubbens medlemmer ventede, som det 

sig hør og bør, på disses udslag fra teestedet, inden de gik videre til eget udslagssted.  

 

  
Denne glade golfspiller havde valgt at medbringe eget sæde til ventetiden, og det viste sig at indeholde 

mange nyttige genstande til dagens golfrunde. 

        



 

 
 
Holdet her prøvede på at komme på 
god fod med den røde bold inden tee-
off. 

 

 
 
 
 
 
Dette hold spillede 
udelukkende med hvide bolde 
efter hul 6, og der gik rygter 
om, at der skulle ligge mindst 
3 røde bolde out of bounds 
ved nævnte hul. 

 
 

                      

  
 
 
 
 
 
Denne spillers hold havde dog stadig den røde 
bold, da der skulle slås ud fra hul 10. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Det kan godt være, at rønnebærrene er sure af og til, men træet klædte både golfspillerne og banen. 

                  
                                     Disse glade spillere havde stadig den røde bold efter 18 huller. 



Efter turneringen mødtes nogle af spillerne på terrassen Hos Fru Hansen, mens andre tog hjem for at 

komme i den rette feststemning til om aftenen. 

  
 

Ved 18-tiden begyndte dagens spillere samt caddier at møde op i et ganske anderledes antræk end under 

dagens golfspil. 

  
 

  
  

 



Inden døre var der pyntet op til festmiddag 

  
                    -  og de første glade og festklædte medlemmer var ankommet. 

 

               
 

                    
 

Vel anbragt ved bordene afventede man stille og roligt aftenens menu, der bestod af 

 Lakseroulader med dressing 

 Kalvefilet med tilbehør og salat 

 Chokoladekage ”Pavlova” 

 Kaffe med avec, som blev sponsoreret af Fru Hansen 

 Vin ad libitum 



 
 
 
 
 
 
Under den lækre middag gik 
snakken så livligt, at Kalle havde 
vanskeligt ved at få ørenlyd. 

 

 
 
 
 
 
 
Efter hovedretten var der 
uddeling af dagens præmier 
samt præmier i forbindelse med 
3-køllematchen den 8.juli 2016. 

 

Resultater af Red Ball holdturneringen: 

Der var 15 hold, der spillede, og de 10 kom ind med den røde bold efter 18 huller.  

18 huller 

1.præmie med 31 point 
Gavekort på 175 kr. til Hotel HøjbySø, sponsorat 

Winnie Bech 
Rita Jensen 
Mogens Nielsen 

2.præmie med 30 point 
 
Gavekort på 125 kr. til Brugsen 

Lene Kristoffersen 
Jonna Stoltz 
Claus Winther 
Jørn Finne-Ipsen 

3.præmie med 29 point /7 på sidste 6 huller 
 
2 flasker vin 

Ingrid Cronqvist Christensen 
Dorte Schmidt 
Svend Kay 
Harry M Christensen 

4. præmie med 29 point 
 
1 flaske vin 

Lone Nielsen 
Jack Rasmussen 
Erik Andersen 

 

    
9 huller 

Der deltog 4 hold, og de 3 kom ind med den røde bold. 

1. præmie med 18 point 
Gavekort på 175 kr. til Hotel HøjbySø, sponsorat 

Conni Thomsen 
Flemming Jensen 

2. præmie med 11 point 
Gavekort på 125 kr. til brugsen 

Jørgen Kragh Nielsen 
Leif Hansen 

 
 

 



                  
 

Resultater af den individuelle turnering: 

1. præmie: Gavekort på 250 kr., sponsoreret af Rørvig Fisk & Røgeri 

2. præmie: Gavekort på 200 kr. til Rørvig Fisk & Røgeri 

3. præmie: Gavekort på 150 kr. til Lokalkompagniet i Nykøbing 

4. præmie: Gavekort på 100 kr. til Fru Hansen 

 
Damerækken 18 huller 
 
 

1. Winnie Bech        36point 
2. Jonna Stoltz         34 point 
3. Alice Waldner     32 point 
4. Eva Alkestrup      31 point 

 
 

 
Herrerækken 18 huller 
 
 

1. Leif Thomsen         34 point/ 19  
2. Jørgen Stoltz          34 point 
3. Erik Andersen        33 point 
4. Claus Winther        32 point 

 
 

 
Kortbanen 9 huller 
 
 
1. Flemming Jensen     16 point 
2. Anne Thylin               15 point 
3. Conni Thomsen        14 point/ 9 på 

sidste 3 
                                           

 
 



Resultater af 3-køllematchen 

 

        

 
1. præmie- 3 flasker  vin, 

 sponsoreret af Hotel HøjbySø 
2.   præmie- 2 flasker vin 
3.   præmie- 1 flaske vin 

 
 

 

Damerækkerne 18 huller 

A B C 

1. Alice Ipsen              33 p 
2. Ingelise Badsted    30 p 
3. Berit Vardil              29p 

1.  Helle Jensen          36p 
2.  Lene Kaa Meier    30p 
3.  Hanne Sumborg   27p 

1.  Tove Thomsen       37p 
2.  Lene Finne-Ipsen   36 p 
3.  Inge Clausen           31p 

  

   
 

 

Herrerækkerne 18 huller 

A B C 

1. Erland Jørgensen     34 p 
2. Erik Andersen          32 p 
3. Børge Exaudi           31 p 

1. Poul Tønne                 33 p 
2. John Jørgensen          28 p 
3. Hans Allan Skaarup   28p 

1. Poul Dengsøe       31 p 
2. Finn Johansen      27 p 
3. Flemming Bech    26 p 

 

   
 

Kortbanen 9 huller 

 

Damerækken Herrerækken 

1. Bessie Hejselbak       18 p 
2. Inger Klausen            12 p 
3. Grethe U Hansen     11 p 

1.  Flemming Jensen     19 p 
2. Flemming H P Toft    18 p 
3. Jørgen Wiell               16 p 

 

 



 
Desuden var der 3 flotte klappepræmie, 

 
 

 En stavblender 
o Sponsoreret af Spar i Rørvig 

 Flasker med krydderier 
o Sponsoreret af 

Lokalkompagniet i Nykøbing 

 Weber, Smokey Joe 
o Sponsoreret af Spar i Rørvig 

  
 

Efter præmieuddelingen meldte 4 stærke mænd sig til at borttransportere resterende vinflasker, så der 

kunne blive plads til kaffe og kage. 

  
 

Nogle medlemmer repeterede i ventetiden klubbens fokuspunkter, mens andre foretrak at gå udenfor for 

at holde en rygepause. 

   
 

Da klokken var 21, satte Ole Jørgensen gang i musikken, først noget ”sing along” af gamle slagere, og 

dernæst blev der spillet op til dans. Alle de danselystne myldrede ud på gulvet, og der blev hurtigt trængsel 

på de meget få kvadratmeter, som fungerede som dansegulv. 



  
 

                        
Udfoldelserne på dansegulvet bragte sveden frem hos mange, alt mens mørket sænkede sig udenfor. 

             
 

 Tak til alle, herunder sponsorer, arrangører og spillere, som var med til at gøre dagen og aftenen til endnu 

et hyggeligt arrangement i Seniorklubbens regi. 

                                                                                                                                                              Jonna Pedersen 08.08.16 


