
Senior Open 26.juni 2015 
I Seniorklubbens årlige invitationsmatch deltog 84 spillere, heraf 14 fra andre 

klubber. Spillerne mødtes ved klubhuset kl.8.30 for at få udleveret scorekort 

samt lytte til en gennemgang af dagens forløb. 

     
 

Banen så indbydende ud, og vejret viste sig fra den pæne side denne dag. 

 
 

 



 

Spillerne fordelte sig ved alle huller på banen, og så var det bare at fordrive 

tiden til gunstart kl. 9.00. 

 

 

 
 

 

Da der var dobbelt så mange herrer som damer tilmeldt, var der også rene 

herrehold. 

 
 



 

Generelt gled spillet godt uden megen kødannelse, men lidt ventetid blev det da 

til. 

 
 

 

Bunkerne blev flittigt besøgt,  

 

 

 
 

 



og roughen stod pænt på grund af den megen regn. 

 
 

Nogle spillere lod ufrivilligt deres bolde indlede badesæsonen, men vandet var 

noget grumset. 

 
 



Puttelinjer blev aflæst i bedste stil, og bolden endte ofte det rette sted. 

    
 

På 5 huller var der aktivitet ved det i dagens anledning anbragte flag, og 

målebåndet blev nøje aflæst. 

      

 

 
 

Alle hold håbede på gode resultater, og holdet her ser ikke ud til at have mistet 

modet. 

 
 



Ikke alle hold var lige hurtige til at notere scoren, men dette hold så tjekkede 

ud. 

 
 

Reklameflagene viste sig pænt udfoldede, og Seniorklubbens formand strålede 

om kap med solen. 

 

       
 

I klubhuset var der stor aktivitet, inden alle spillerne skulle bespise på bedste vis 

hos Fru Hansen. 



 

 
 
 
Efter spisningen forestod 
turneringsleder Jørgen Krampau 
præmieuddelingen. 
 

 
 

 

Der var vinpræmier sponsoreret af Hotel HøjbySø til nærmest flaget. 

Hul 2 12,14 m Knud Bastholm, Odsherred Golfklub 

Hul 5   2,65 m Tage Lysgaard, Odsherred Golfklub 

Hul 8   0,88 m Max Borgholt, Odsherred Golfklub 

Hul 12   3,27 m Erik Vedel Jensen, Odsherred Golfklub 

Hul 16  Ingen slog på green 

 

 
Her ses de glade vindere. 

 



Resultatet af holdturneringen blev følgende  

1.plads med 109p 
 

2.plads med 106p 3.plads med 105p/54b 

Elsa Ørhede, Odsh. 
Bitte Noldus, Odsh. 
Børge Exaudi, Odsh. 
Henrik Nielsen,Mølleå.  

Alice Waldner, Odsh. 
Niels Erik Eriksen, Ods. 
Erik Vedel Jensen, Ods. 
Jørgen Ketelsen, Nivå 

Etna Kinsbøl, Hjortesp. 
Berit Vardil, Odsh. 
Erland Jørgensen, Ods. 
Per Toftdal, Odsh. 

   
 

I såvel dame- som herrerækken var 

 1.præmien en miniferie for to på Hotel HøjbySø samt 2 greenbilletter til 

Odsherred Golfklub, sponsoreret af Hotel HøjbySø og Odsherred Golfklub. 

 2.præmien et gavekort på 1000kr. til Krone Golf Tour, sponsoreret af 

Krone Golf Tour. 

 3.præmien et gavekort på 500kr. til Krone Golf Tour, sponsoreret af Krone 

Golf Tour.  

 

Vinderne i damerækken blev 

1.plads med 34 p Bitte Noldus, Odsherred golfklub  

2.plads med 32 p Lone Nielsen, Odsherred Golfklub  

3.plads med 31p/19 på bagni Helle Jensen, Odsherred Golfklub  

 

 
 



 

Vinderne i herrerækken blev 

1.plads med 37p Børge Exaudi, Odsherred Golfklub  

2.plads med 36p/21 på bagni Peter Villemoes Olsen, Odsherred G  

3.plads med 36p/19 på bagni Erik Vedel Jensen, Odsherred G  

      
 

                                   
 

 

Turneringslederen håbede alle havde haft en dejlig dag, og så frem til lige så stor 

tilslutning i 2016. 

 

Jonna Pedersen 

30.juni 2015 


