JYLLANDSTUREN 16.- 19.AUGUST 2020
Alle 30 deltagere mødtes på Vestfyns GK, hvor der var gunstart kl.11.30. Spillerne blev af arrangørerne
budt velkommen på parkeringspladsen, hvor de fik udleveret scorekort.

Banen var anlagt i et dejligt område med bøgeskov og marker og betragtes som en af Fyns mest attraktive
baner. Der var god plads på banen, og flere gange gik holdet helt alene omgivet af den grønne natur og de
mange søer. Faktisk havde 10 af hullerne vand i spil.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og temperaturen sneg sig op til de 30 grader i løbet af dagen. Træerne
gav ind imellem lidt skygge, men alligevel var det en varm 5 timers runde.

Efter aflevering af scorekort var det skønt at kunne sidde i skyggen med en kølig drink og se ud over banen,
snakke med de øvrige spillere eller blot slappe af.

Mandag spillede vi Varde GK.

Banen var designet som en parkbane, og ved første øjekast så den ikke særlig svær ud, men der viste sig
mange spillemæssige udfordringer undervejs.

Banen var velplejet med grønne fairways afgrænset af træer og skønt beliggende i en ådal midt i et
naturfredet område.

Det havde atter været en varm dag, så alle nød at sidde i skyggen efter dagens runde,

Også de 3 glade herrer, som kom fint igennem den varme sommerdag.

Tirsdag spillede vi Give GK, hvor vi blev modtaget af et venligt og hjælpsomt personale.

Man havde tilmed markeret vandhanen, der ellers kunne være svær at få øje på mellem stenene.

Banen var spændende og varieret med forskellige udfordringer som skov, bunkers og høj rough.
Kendetegnende for den var de brede, åbne fairways med plads til at slå skæve slag.

Det var tydeligt at se, at man havde fået en del mere vand i Jylland end på Sjælland, og banen fremstod
grøn med velholdte teesteder og greens.

Til at begynde med var det et dejligt golfvejr, men senere trak skyerne sammen og blev mørkere. Det
begyndte at småregne og tordne i det fjerne. Pludselig fik vi et kraftigt skybrud, som resulterede i, at vi i
løbet af 5 minutter kunne soppe på greenen. Et af holdene oplevede sågar, at deres markeringsmærker
blev skyllet væk.

Regnen blev taget med rimeligt humør, men da tordenen kom nærmere, blev disse bags efterladt på
banen, mens spillerne søgte ly.
Da man som bekendt ikke spiller golf i tordenvejr, begav de fleste spillere sig hurtigt mod klubhuset.
Enkelte af holdene var heldige at være i nærheden af et tordenshelter, hvor man søgte ly, men enkelte
spillere havde åbenbart ikke lagt mærke til, at det tordnede og fortsatte derfor med at spille. Det er
imidlertid en kendt sag, at seniorer tit og ofte har problemer med hørelsen, så det var nok årsagen!!

Klubben havde flere flotte, nye tordenshelters, hvilket var
betryggende, men desværre vidste vi ikke, hvor de lå, idet de
ikke var markerede på oversigten over banen, og der heller
ikke var sat skilte op, der fortalte, hvor nærmeste shelter
befandt sig.
Så her er der plads til forbedringer.

Denne dag sluttede runden i klubhuset og ikke på terrassen, det fortsatte nemlig ved med at regne.

Vi var indkvarteret på Hovborg Kro, hvor vi traditionen tro mødtes på ”Høloftet” om aftenen før middagen
for at høre om dagens resultater og den kommende dags turnering.

Her serverede vores personlige
bartender en drink for at berolige de
spændte spillere inden dagens
præmieoverrækkelse.

En af deltagerne fortalte lidt om et mindre ”trafikuheld”, som
han havde været udsat for på golfbanen.

Vinderne af den gennemgående turnering i henholdsvis dame- blev herrerækken blev Inge Lise Eisbo og
Flemming Bech. Tillykke til begge.

Størstedelen af præmierne
var sponsoreret af Hotel
HøjbySø,

men også Hovborg Kro

og Café Solvogn havde
sponsoreret præmier.

Der var rigtig mange fine og anvendelige klappepræmier, så ingen gik tomhændede fra præmieuddelingen.

Morgenmaden indtog vi under
trygge forhold, idet kroværten
havde sørget for at tage de
nødvendige forholdsregler i
forhold til Covid-19.

Middagen blev alle dage serveret i separat lokale af venlige og kompetente tjenere. Man havde selvfølgelig
tilrettelagt borddækningen og middagen i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hver aften ventede alle pænt, indtil den sidste deltager var mødt op og havde fundet sin plads ved bordet,
og ingen satte sig, før der var blevet givet tilladelse fra det kvindelige medlem af arrangørerne.

Da deltagerne var blevet bænkede og den værste sult stillet, hyggede man sig godt ved bordene.

Som aftenen skred frem rykkede man udenfor for at nyde det dejlige sommervejr,

og denne aften overlod herrerne høfligt siddepladserne til damerne.

Det lykkedes atter engang for holdet bag Jyllandsturen, at arrangere en tur til deltagernes absolutte
tilfredshed. Fornuftig indkvartering, god mad, 3 dejlige golfbaner og ikke mindst behageligt selskab.

EN STOR TAK TIL PER BØGEBJERG SAMT INGE LISE OG JØRN EISBO

26.august 2020
Jonna Pedersen

