SOMMERTURNERING OG FESTMIDDAG
fredag den 6.august 2021

Da de første spillere ankom til dagens match var
der god plads på parkeringspladsen.
På 18-huls banen mødte 51 spillere op til
dagens stableford holdturnering, hvor holdets
bedste individuelle score var tællende på hvert
hul.
Desuden mødte 15 spillere op på 9-huls banen.

Golfklubbens personale sørgede med vand og sæbe for, at buggyerne var rengjorte og i god stand,

og i tilfælde af for få buggyer til seniorklubbens medlemmer var der heldigvis også tilgængelige trolleyer.

Inden tee-off blev der både puttet, chippet,

smilet og hyggesnakket.

En enkelt spiller havde et mindre uheld med
sin bag ved 1.teested.
Vedkommende løste dog problemet, så også
han kunne deltage i turneringen.

På hul 1 lå rimen stadig på fairway, og selvom solen tittede frem, var det en kølig start på turneringen.
Spillernes påklædning var dog som altid tilpasset vejret.
Det blev dog ret hurtigt et behageligt golfvejr, og på et tidspunkt blev windbreakers og trøjer lagt væk.

Det blæste en del, så frisurer af en vis længde og uden pandebånd eller kasket havde det med at bevæge
sig livligt om hovedet på ejerne. Herren her havde dog sørget for en klipning, hvor håret ikke kom i øjnene.

Efter rundens sidste putt på hul 18 sagde disse herrer pænt tak for spillet på ægte coronavis.

Nogle spiller tjekkede behørigt scorekortene før aflevering, mens andre slappede lidt af efter runden.

Normalt er der trængsel på terrassen efter fredagsturneringerne, men denne fredag var der riiigeligt med
plads til de få spillere, der havde behov for at slukke tørsten efter runden.

Om morgenen havde det ikke været muligt at se hverken rækværk eller roser på grund af parkerede
buggyer, men da de var væk, så det ganske nydeligt ud. Buggyer kan man åbenbart ikke få for mange af.

Her ses så en af de forsvundne buggyer, på 1. teested på 9-huls banen.

På hul 9 blev der sluttet af med et nydeligt indspil og rundens sidste putt.

Mens scorekortene blev tjekket, var der tid til et lille hvil og hyggeligt samvær.

Klokken 18.00 mødtes dagens spillere på terrassen til en velkomstdrink før aftenens 3-retter menu.

Efter den rolige eftermiddag på terrassen var der pludselig trængsel af festklædte medlemmer.

Køkkenchefen havde haft travlt med forberedelser hele dagen, og Café Solvogn så indbydende ud

Som forret blev der serveret en lakseanretning.
Hovedretten bestod af steg med sovs og kartofler.
Dernæst var der havtornedessert.
Der var vin ad libitum samt kaffe og småkager

Stemningen var god, snakken gik helt problemfrit, og der var tilpas plads mellem bordene.

Da middagen var nydt og fortæret, blev det tid til at røbe dagens resultater i holdturneringen.
Formand Kalle havde som sædvanlig styr på situationen, og spændingen blev udløst.

Resultater af sommerholdturneringen
Præmierne på 9-huls banen var følgende
1. Gavekort til Hotel HøjbySø på 225kr.
2. Gavekort til Hotel HøjbySø på 175kr.
Præmierne på 9-huls banen blev sponsoreret af Hotel HøjbySø.

Præmierne på 18-huls banen var følgende
1. Gavekort på 225kr. til Café Nokken
2. Gavekort på 175kr. til Rørvig Fisk
3. Gavekort på 150kr. til Café Solvogn

Flere af spillerne havde tydeligvis haft en hård dag og følte åbenbart behov for at hvile sig lidt og lukke
øjnene under præmieuddelingen. Det beklager fotografen.

9-huls banen

Nr.1 med 27 p

Maybrith Kallehave
John Jørgensen
Frank Kallehave

Nr.2 med 19 p
(sidste 6)

Lene W Bobsin
Anne-Lise Pfeiffer
Ole Stormy Hansen

18-huls banen

Nr.1 med 54 p

Winnie Bech
Birthe Jarlfeldt
Flemming Bech
Per Fibæk Laursen

Nr.2 med 51 p
(sidste 9 25p)

Inge Lise Eisbo
Karin Hahn
Erik Andersen
Svend Kay

Nr.3 med 51 p
(sidste 9 24 p)

Marianne Poulsen
Ingrid C Christensen
Poul Christensen
Pedro

Efter præmieuddelingen var der fri dans og hygge.
Disco Ole stod for musikken, der passede perfekt til aldersgruppen af dansende, og da der var god plads i
lokalet ved dette arrangement, var det ikke nødvendigt at flytte borde, så de glade mennesker kunne få sig
en svingom.
Da der siden sidste sommerfest med dans og musik var foretaget renovering inkl. lyddæmpning i lokalet,
betød det, at det var muligt at tale sammen, mens der blev spillet musik. Absolut et godt tiltag.

Her ses det første par på dansegulvet.
Hvem det sidste par var, kan jeg ikke fortælle, da jeg ikke holdt ud så længe.

TAK FOR ET DEJLIGT ARRANGEMENT

Jonna Pedersen
8.august 2021

