
Seniorklubbens venskabsturnering  
Fredag den 17.september 2021 

Efter en Corona pause var vi i fredags værter for årets match mod Dragsholm Seniorklub, 

som havde 30 spillere med til dagens dyst mod vores 38. 

 
Gunstarten gik kl.9, og det begyndende efterår kunne mærkes, 

                                                     men heldigvis var der kun lidt dryp undervejs. 

 

        
   Herreholdet her var klædt på til lejligheden og forstod også at støtte hinanden-og sig selv- på teestedet. 



     
Der var god stemning på runden, og selvom banen var en anelse tung at spille på,                                                                

så den flot ud med de grønne fairways og de visne planter, der havde fået lov at stå. 

      
Der blev puttet på livet løs. 

              
Sko og bolde sugede græsset til sig, så det var fornuftigt at rense og genplacere bolden på green. 

   
                 tæt                                                    tættere                                                           tættest.                      



 

 
 
 
 
Ved 9.green stod disse to 
træer og pyntede i det triste 
gråvejr. 
 
 
 
De gjorde det tydeligt for 
enhver, at det nu er blevet 
efterår. 

 
 

På hul 18 spottede fotografen flere forskellige spillertyper: 

  
           Den utilfredse (kun med eget spil),                                                              den tilfredse,       

      

  
   den hjælpsomme, der kunne vise, hvor bolden var          og den uheldige, der måtte skubbe sin trolley. ÆV 



  
         Turneringslederen og formanden hyggede sig, mens de ventede på at modtage dagens scorekort. 

 

Der var lidt småkøligt på terrassen, men indenfor var der lunt og en god stemning.      

  
 

     Benny og hans team havde kreeret en dejlig frokost bestående af indbagt laks med tilbehør  

                                                                           samt cheesecake til dessert. 

 
 
Resultatet af matchen blev, at Odsherreds damer 
opnåede 163 point mod Dragsholms 136 point. 
 
Hos herrerne scorede Odsherred 176 point mod 
Dragsholms 165 point. 
 
Så samlet blev det en hjemmesejr på 339 point 
mod Dragsholms 301 point 

Følgende spillere kom nærmest flaget: 
 
Hul 5 
Winnie Bech/ Odsherred                      1,17m 
Henning Clemmensen/ Odsherred     6,90m 
 
Hul 12 
Frederik Milde/ Odsherred                   7,82m 
 
Hul 16 
Gunni Kristiansen/ Dragsholm             7,72m 
 

 

Dragsholms Seniorklubs formand takkede for et godt arrangement og inviterede til Dragsholm næste år en 

tirsdag i september. Det nøjagtige tidspunkt vil blive fastlagt senere. 



Odsherred den 17. september. 

 

Odsherred Damer Placering Point Dragsholm 
Damer 

Placering Point 

Winnie Bech 1 37 Birthe Rasmussen 1 29 
Ingelise Badsted 2 34 Kirsten Thomas 2 28 
Marianne Poulsen 3 31 Lissie Halberg 3 28 
Lise Hove 4 31 Anny Jensen 4 26 
Ina Kristensen 5 30 Eva Jensen 5 25 

      
I alt  163 I alt  136 

      

 
 

     

Odsherred Herrer Placering Point Dragsholm 
Herrer 

Placering Point 

Erland Jørgensen 1 37 Henning Brimer 1 36 
Leif Thomsen 2 37 Gert Jensen 2 34 
Jørgen Gylling 3 35 Jørgen Halmark 3 33 

Ernst C.C. Leuring 4 34 Per Bigum 4 31 
Torben B. 
Mikkelsen 

5 33 Gert Pedersen 5 31 

      

I alt  176 I alt  165 
      

Totalt  339 Totalt  301 
 

 

 
I dagens løb havde personalet fået efterårsfornemmelser, og 
indgangspartiet lignede slet ikke sig selv, da spillerne forlod 
golfbanen. 
 
 

Kalle og Jonna 
                                                                                                  

18/9-2021                                                               

 


