JYLLANDSTUREN 2019
Søndag 18.august mødtes spillerne ved 10-tiden på Vejen Golfbane, som viste sig at være en bane med
udfordringer for alle. Området var naturskønt med kuperet terræn, søer og naturlige forhindringer i et
skovområde. Golfklubben havde besluttet at give sit vandingsanlæg en pause, da der ind imellem væltede
en masse vand ned, og det var en rigtig beslutning. Banen viste sig at være temmelig våd en del steder,
også uden for strafområderne. Alle havde fulgt vejrmeldingerne nøje og klogelig medbragt regntøj - nogle
spillere tog det af og på adskillige gange i løbet af runden. Flere store bakker, kraftig vind og den våde, men
flotte bane, var nok medvirkende til lave scorer på turens første dag.
Om mandagen spillede vi Jelling Golfbane, som ligger omkranset af skov og byder på flotte udsigter. De
lokale spillere sørgede for at transportere sig og udstyret til 1. teested i bil, idet turen fra klubhuset og
derop var yderst strabadserende. Det erfarede vi så! Desværre glemte jeg ganske at nyde udsigten i forsøg
på at holde trit med buggyer og el-vogne samtlige 12 km.
Klubben havde ingen baneguide, og skiltene med baneinformation på teestederne var ikke udførlige nok.
Uden GPS-hjælpemidler var mange spillere derfor ringe stillet, og der var mange overraskelser på den våde
og meget kuperede bane. Også denne dag var scorerne forholdsvis lave, og regnen udeblev da heller ikke.

Om tirsdagen spillede vi Kaj Lykke Golfbane, der blev den af de 3 baner, som spillerne generelt syntes
bedst om. Terrænet vekslede fra beplantet til åbent engareal, og der var ofte søer og vandløb i spil. En
enkelt mindre byge ødelagde dog ikke oplevelsen ved denne smukke bane.

Efter hver runde afleverede vi scorekort på banen, og mens vi nød et enkelt glas, diskuterede vi vejret,
dagens bane og som altid de gode og dårlige slag, vi selv og andre havde slået.

På turen boede vi på Hovborg Kro, hvor vi havde gode forhold til socialt samvær om aftenen. Vi mødtes på
”Høloftet” for at høre dagens golfresultater med præmieuddeling og blive briefet om næste dags
aktiviteter, mens vi nød et glas vin i hyggelige omgivelser og i godt selskab.
Senere spiste vi middag i restauranten, hvor vi alle 3 dage fik lækre forretter og traditionelle danske
hovedretter. Sidste aften var der festmiddag med dessert, og alle dage var der mad i rigelige mængder.
Efter middagen mødtes man atter på ”Høloftet” til hygge, undtagen de, der var for trætte efter dagens
strabadser og derfor valgte at gå i seng.
Den gennemgående turnering blev vundet af Winnie Bech for damernes og af Jørgen Stoltz for herrernes
vedkommende, og der var flotte præmier. Hotel HøjbySø havde sponsoreret præmier for 1800 kr.

Jyllandsturen må siges at have været et absolut velplanlagt, vellykket og hyggeligt arrangement.

Her ses de glade og tilfredse deltagere med de tre arrangører siddende i forgrunden.
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