
 
 

                                                                       

 
 
 
 
Venskabsmatch Kalundborg – Odsherred d. 17. juni, 2021 
 
Torsdag den 17. juni tog 26 Odsherred seniorer til Kalundborg for at spille årets 
venskabsmatch (som var udsat fra 2020 pga Corona). 
Vi var ”kun” 9 damer fra Odsherred ud af de 26. For at nå op på de aftalte 60 
deltagere ialt, spillede 34 fra Kalundborg Seniorklub. 
  

Vejret var helt fantastisk. Meget varmt for årstiden, strålende sol, men heldigvis en 
dejlig brise fra havene omkring os. 
Banen var i fornem stand. Fairways og semirough var fint klippet. Roughen skulle 
man dog holde sig fra. 
  

Vore fem bedste damer tabte med kun 6 point. Vore topscorere var Susanne Leuring 
med hele 45 point og Ingrid Cronqvist Christensen med 37 point. 
  

Vore fem bedste herrer tabte med 8 point. Vore topscorere var Per Bøgebjerg med 
38 point og Gert Willy Andersen med 37 point. 
  

Vi tabte altså (som sædvanligt) i Kalundborg, men denne gang kun med 14 point. 
Sidst vi var i Kalundborg (i maj 2018) tabte vi med 23 point, så det går fremad for os. 
Vi krydser fingre for, at vi igen vinder på hjemmebane, når vi mødes i maj eller juni 
2022. I kan læse det samlede resultat i skemaet her på siden. 
  

Der var også vinpræmier for tættest på flaget på de fire par-3 huller. Her var der 
”kun” en vinder fra Odsherred, nemlig Max Borgholt med 4,30 m på hul 11. 
  

Efter matchen bød Kalundborg på en meget velsmagende frokost (Kylling med 
bacon med små nye kartofler og stegte rodfrugter) samt æbletærte med creme. 
  

Der var som altid en god stemning ved alle bordene. Langt de fleste sad ude under 
store parasoller. 
  

Den nye formand for Kalundborg Seniorklub, Mikael Sørensen takkede alle for en 
god dag på banen og i restauranten, og på vegne af Odsherred Seniorklub takkede 
Ole Hahn for et flot arrangement og inviterede Kalundborg til match i Odsherred i 
2022. Dato aftales og bekendtgøres senere. 
  

Ole Hahn 

Referent. 
 


