Seniorklubbens Jyllandstur 2022
Efter lidt over 2 timers kørsel ankom vi til Barløseborg Gk nær Assens. Det sidste stykke vej blev
tilbagelagt ad smalle veje, der snoede sig gennem skov, marker, gårde og charmerende bindingsværkshuse.

Arrangørerne var allerede på plads denne søndag formiddag, og de modtog os foran klubhuset.

Man hilste pænt på hinanden, inden man mødtes foran skærmen for at få en buggy - hvilket viste sig at
være vanskeligt, og man kan godt se, at det krævede fuld koncentration og godt samarbejde.

Banen var lang og rimelig kuperet, så alle klubbens buggyer kom i brug.

Banen havde en større biodiversitet end vi er vant til, og bunkere var der ikke mangel på.

På 15 af hullerne var der vand i spil, og da vi var på vej til gunstart, mødte vi en herre, der var gledet ned i
vandet på klubbens signaturhul. Han var på vej til klubhuset for at skifte tøj. Fair nok, han var ret så våd.

Her har vi så hul 16, som er banens signaturhul - og noget af en udfordring.
Efter dagens spil slukkede man tørsten på 19.hul, inden man kørte videre i 1 time fra Fyn til Jylland for at
lade sig indkvartere på Hovborg Kro.

Mandag morgen efter morgenmaden kørte vi i ca.15 min. for at komme til Gyttegård GK.

Snakken gik livligt under udpakningen, og de fleste havde taget trøje på, idet det var lidt overskyet og ikke
de sædvanlige 28 grader. Solen brød dog snart igennem, så vi fik atter en solskinsdag.

Banen er anlagt i et fredet, let kuperet terræn uden voldsomme stigninger. Den fremstod meget grøn, og vi
kom igennem en mindre skov undervejs. De fleste fairways var brede, og der var tydeligvis god plads i den
jyske natur. Der var denne gang blot 7 huller, hvor der var vand i spil, men stadig mange bunkere.

Der var gunstart kl.10, og turneringslederen sørgede for, at urene blev synkroniseret.

Dameskovtur?

Det var åbenbart nødvendigt at vande til trods for den megen regn, jyderne havde fået på det sidste.

De sidste glade spillere efter dagens turnering.

Tirsdag morgen kørte vi i ca. 30 min. for at komme frem til Give GK.
I 2020 gjorde vi et forsøg på at spille banen, men vi blev forstyrret af silende regn og tordenvejr.
Det endte med, at vi måtte aflyse turneringen og tage tilbage til Hovborg Kro for at få tørt tøj på.
Denne gang lykkedes det. Vejret var upåklageligt, måske lidt for varmt for en nordbo - men hellere det!

Klubbens bilpark var tip-top. Især buggyen med lædersæder, speedometer, cooler til øl, egen skraldespand
samt sidespejle og blinklys blev beundret. Speederen reagerede af og til lidt for godt på førerens fod.

Denne bane havde blot 3 huller med vand i spil, men der var mange velplacerede bunkere.

Disse 3 herrer har
forstået, at det er
vigtigt at have
væskebalancen i
orden.

Især når man er
senior, og det er
varmt.

Denne stakkels ensomme spiller var blevet
efterladt midt på fairway.
Ingen medspillere i nærheden.
Intet udstyr i syne.
Udelukkende en mand og en bold.

Vi var selvsagt nødt til at undersøge grunden til
denne mærkværdige situation:
Det viste sig, at nødhjælpskassen med plaster var
langt væk, men på vej.

Der var en del rough og træer på banen. Desuden var der mange dog-legs.

Sidste putt er foretaget, og spillet er slut for denne gang.

Her blev scorekortene indsamlet til senere bearbejdning. De øvrige spillere kunne bare slappe af og sørge
for at væskebalancen atter blev genoprettet.

En halv time før middagen mødtes alle på ”Høloftet” for at blive
orienteret om næste dags aktiviteter og resultatet af dagens
anstrengelser på golfbanen.
Der var hver dag præmier til de 3 bedste damer og herrer. De bestod af
gavekort til Café Solvogn på henholdsvis 150kr, 125kr og 100kr.

Pæne klappepræmier var der også:
Café Solvogn sponsorerede 2 gavekort à 100kr samt et lille ølkort.
Hovborg Kro sponsorerede 6 flasker rødvin.
Hotel HøjbySø sponsorerede 2 gavekort à 50kr.

Resultatet af den gennemgående turnering:
Damer
1. 103p Else Marie Alsen
2. 101p Winnie Bech
3. 100p Inge Lise Eisbo
Herrer
1. 106p Per Fibæk Laursen
2. 104p Gert Andersen
3. 103p Max Borgholt

Præmierne blev sponsoreret af Hotel HøjbySø
1., 2. og 3. præmierne bestod i et gavekort til Hotel
HøjbySø på henholdsvis 500kr, 400kr og 300kr.

Her ses så de glade vindere.
Efter middagen gik de, der havde overskud efter en lang og varm dag på golfbanen, atter på ”Høloftet” til
yderligere socialt samvær.

Sikken dejlig kurv Inge Lise har.
Hvad mon den gemmer?
Fine præmier har der været i.
Måske gemmer den nogle uundværlige sten til
bordene i ”Fyrrestuen”, så man kan finde det rette
sæde til aftenens middag.
Eller……

Traditionen tro sad vi i dagens bolde, og ingen
-heller ikke disse 3 herrer- satte sig, før alle var
på plads, og man havde fået besked på, at man
gerne måtte sætte sig.

Når man forlader parkeringspladsen foran Hovborg Kro, får man øje på dette skilt.

Her er så de glade deltagere i Jyllandsturen 2022.

En stor tak til arrangørerne Inge Lise og Jørn Eisbo samt Per Bøgebjerg for det store arbejde, der er blevet
udført for at give os andre en god oplevelse, nemlig en Jyllandstur, der har levet op til forventningerne om
en golftur, der både er hyggelig og social. De glade deltagere har dog også bidraget til dette.
Jonna Pedersen
26.august 2022

