
 

 

Siden sidst 2016 

 

16.06: Aftenen bød igen igen på rigtigt fint vejr med svag vind, lettere overskyet og 16-18 grader. Det 

medførte også flotte scores i alle 3 rækker: 

 

A:  Allan Poulsen  37 point 

Jens Sandal 36 (En eagle på hul 5 hjalp også pænt på den 

score…) 

Finn Olesen 30 

 

B:  Kristian Dam  37 point, bedst på bag 9 

  Tage Sørensen  37 

  Bruno Kristensen 36  

BRUNO, siger den skarpe læser straks?? Der må da være noget galt med forfatteren – har han spist søm?? 

Men nej, Bruno gik faktisk en fin runde. Det bekræfter bare, at golf i sandhed er mulighedernes spil, hvor 

ALT kan lade sig gøre  

C:  Jens Sørensen  41 point, bedst for for- og bag 9  

  Poul Bygballe Andersen 37 

  Karl Erik Kruse  34 

 

Onsdag d. 22.06 skal vi til pokalmatch i Skærbæk Mølle med teeoff 16.30. Til gengæld er der ikke MS match 

torsdag d. 23.06 hjemme pga. Sct. Hans match. 

 

 

9. juni: 

Endnu en herlig torsdag aften med besøg af 31 herrer fra vores venskabsklub i Ribe. Vi var selv 37. Fint vejr 

= tørt – men en noget kold og bidende vind.  



Pokal matchen skulle afgøres med de 20 bedste scores fra hver klub og blev naturligvis vundet af Varde med 

knap 4 point mere i snit end Ribe. Så i år har vi udgiften til at gravere !! Der blev spillet stableford i 3 rækker 

og aftenens individuelle bedste blev som følger:  

 

A:  Jens Sandal   34 point (på trods af start på hul 13 !!!)  

Michael Nygaard  34 point (dårligst på hul 10 til 18 )  

Finn Olesen   31 point  

B:  J.C. Pedersen   37 point (tillykke med nyt Hcp)  

Kasper Mikkelsen  35 point (ny mand der kan – velkommen)  

Gunner Mølleskov P.  35 point (grand old man der stadig kan) 

C:  Karl Erik Kruse  36 point (hvor kom han lige fra !?)  

Jens Sørensen  36 point (hvad sker der ??? - FLOT )  

Poul Bygballe   35 point (han bliver svær at fange i juni)  

 

Da Lars har delt putte konkurrencen så fint op i A, B og C – er vi i bestyrelsen blevet enige om at der udover 

den samlede årets putter – også vil være præmie til bedste putter i A, B og C når året er omme. 

 

*** 

 

Torsdag d. 02.06 – endnu en vejrmæssigt fantastisk aften – og derfor flere rigtig flotte scores ! 

Der blev spillet holdspil – 36 mand = med 9 hold – og så Poul Bygballe !!?? Poul havde meldt sig til i 

Golfbox – men ikke checket om han var på spillerlisten – husk det alle sammen at checke I er 

oprettet på listen i Golfbox. Vi løste det ved at spille en 5 bold – og kom rundt på samme tid ! 

Forslag – når I kommer torsdag aften så sørg for alle sammen at komme forbi matchledelsen – så vi 

kan se I er oprettet i Golfbox – så I kan betale for flagkonkurrencen – og bestille mad !!! ( samt 

oplyse om I er rykket fra en gruppe til en anden !) 

Restauranten sponserer med et pænt beløb i år – så vi støtter naturligvis også ham. 

Holdspillet blev vundet på 116 point, nr. 2 på 115 point , og nr. 3 på 111 point. 

(Har ikke lige navnene her – men I ved hvem I er !!) 

Ingen individuelle præmier denne aften mendet skal nævnes at bedste dagsscore var i   

A:  Bjarne Nielsen – med utrolige 40 point ( han må gå død sidst på sæsonen ) 

B: Henning Nørgaard med flotte 37 point – en mand i form !! 



C: Poul Bygballe med fine 35 point – og det med et par stregede huller! 

 

*** 

26.05 - vejrguderne lyttede endnu engang til Jens Sandal, som efterhånden er ved at blive legendarisk med 

hans holdning om, at selv vejret altid er bedre, når MS spiller. Rolige vindforhold, solen kiggede forbi, ca. 18 

grader: Endnu en herlig dag på golfbanen. 

 

Vi spillede slagspil i A og B samt Stableford i C med følgende resultater: 

 

A:  Finn Olesen  Netto 73 

 Bjarne Nielsen  75 

 Lars Bo Jensen  76 

 

B: Christian Sloth Hansen Netto 71, og dermed nyt handicap – altså nedadgående… 

 Tage Sørensen  73 

 Henning Fallesen 74 

 

C: Finn Mikkelsen 33 point 

 Freddy Enevold Pedersen 30 

 Paavo Hansen  28 

 

Med slagspil følger også bedste brutto, som blev vundet af Jens Sandal med 83 slag. Bedste putter på dagen 

blev – sandelig så – Jan Husted Christensen, der kunne nøjes med at bruge 28 slag. 

 

*** 

Torsdag d. 19.05 blev endnu en flot aften. Golf er nu bedst ved 17-20 grader, let sol og meget lidt vind. 

Desværre blev runden for en flight skæmmet af, at de måtte vente lang tid på et hul, før de kunne 

påbegynde runden. Vi prøver i bestyrelsen at rette op på det ved at sende folk ud på huller, der gerne skulle 

være frie. Dagens resultater blev: 

 

A: Bjarne Nielsen  35 p 

 Finn Olesen  33 p 



 Vagn N. Andersen 31 p 

 

B:  Bjarne Rødgaard 38 p 

 Jesper Helveg Thomsen 36 p 

 Tage Sørensen 34 p 

 

C: Kim (Igen) Jul Paibjerg 41 p 

 René Nielsen  39 p 

 Ole Thimsen  37 p  

  

*** 

Vi spillede ikke torsdag d. 05.05 grundet Kr. Himmelfartsdag, men nogle af spillerne tog revanche torsdagen 

efter med flotte score: 

 

A: Bo Pedersen  35 p 

 Michael Nygaard 32 p 

 Allan Poulsen  32 p 

 

B: Tage Sørensen 39 p 

 Christian Sloth Hansen 38 p 

 Keld Møller Stald 34 p 

 

C: Kim Jul Paibjerg 42 p. Det er en ung mand, der vil fremad (nedad…) 

 Paavo Hansen  39 p 

 René Nielsen  32 p 

 

*** 

Torsdag d. 28.04 var der slagspil i A og B samt Stableford i C-rækken. Udover resultaterne kårede vi dagens 

bedste brutto som blev Jens Sandal, som ud fra hcp 6,7 gik en runde i 83 slag. Han blev også hjulpet rigtig 

godt på vej af suveræne få 24 puts – altså på 18 huller… 

 



A-rækken: Vagn N. Andersen Netto 71. Godt gået, Vagn 

 Jens Sandal  Netto 75 

 Lars Bo Jensen  Netto 75 

 

B-rækken: Gunnar Mølleskov  Netto 70. Bedre end godt gået. Hvad skete der lige der??? 

 Jesper Helveg Thomsen Netto 74 

 Jan Husted Christensen Netto 74 

 

C-rækken: Christian Christensen 34 p 

 René Nielsen  32 p 

 Helge Simonsen  31 p 

 

Med afviklingen af de 4 månedsmatcher kunne vi også køre månedsvinderne for april, som blev: 

 

A-rækken: Samme pointscore, 21 p, til hele 3 spillere: Bjarne Nielsen, Jens Sandal og Lars Bo Jensen 

 

B-rækken: Gunner Mølleskov 17 p 

 Jesper Helveg Thomsen 16 p 

Jan Husted Christensen 15 p 

 

C-rækken:  Paavo Hansen  17 p 

 Alf Andersen  16 p 

 Kim Jul Paibjerg 14 p 

 

*** 

Torsdag 21.04: I alt 33 spillere valgte at bruge en fin sommeraften i det vestjyske på golfbanen. Resultaterne 

blev: 

 

A-rækken: Lars Bo Jensen  34 p 

 Michael Nygaard 34 p 

 Bjarne Nielsen  34 p 



 

B-rækken: Henning Tokkesdal Hansen 38 p 

 Henning Fallesen 36 p 

 Tage Sørensen 35 p 

 

C-rækken: Kim Jul Paibjerg 36 p 

 Alf Andersen  33 p 

 Poul Bygballe Andersen 33 p 

 

 

 

*** 

Torsdag d. 14.04: Godt at se nye medlemmer også spiller god golf, som det fremgår herunder med Jesper, 

Bjarne, Gunnar og Finn: 

 

A-rækken: Jens Sandal  39 p 

 Bjarne Nielsen  36 p 

 Thomas Platz  31 p 

 

B-rækken: Jesper Helveg Thomsen 35 p 

 Bjarne Rødgaard 33 p 

 Henning Tokkesdal Hansen 29 p 

 

C-Rækken: Gunnar Hansen 36 p 

 Finn Mikkelsen 35 p 

 Paavo Hansen  32 p 

 

*** 

Første match blev afviklet 07.04, hvor 20 spillere startede fra tee 51, altså det gamle dame teested. Om 

vejret var det bedste vist at sige, at hvis banen trængte til vand og vind, var det en god dag for banen… 

 



A-rækken: Allan Poulsen  33 point 

 Bjarne ”264” Nielsen 30 p 

 Jens Sandal  3. plads 

(I respekt for formanden nævner vi bare positionen og ikke point antallet. Det betyder også, at vi andre i A 

altså var endnu dårligere). 

 

B-rækken:  Keld Møller Stald 33 p 

 Jan Husted Christensen 26 p 

 Jan Kristensen  3. plads (se A-rækken…) 

 

C-rækken: Paavo Hansen  30 p 

 Henning Toft  25 p 

 Alf Andersen  25 p 

 

 

Sæsonen er efterhånden kommet godt i gang i Mens Section. I skrivende stund er vi 52 medlemmer, hvilket 

er flere end budgetteret. Derudover er det rigtigt glædeligt, at vi har set rigtig mange nye ansigter. 

Velkommen til jer. Vi savner stadig at se nogle af de gamle medlemmer, men de skal nok bare konstatere, at 

græsset altså er blevet grønt.  Vi har også sagt farvel og tak for denne gang til nogle få spillere af forskellige 

årsager. Vi håber at se jer igen. 

 

I forhold til sidste sæson afvikler vi nu matcherne med tilmelding via GolfBox (husk deadline for tilmelding 1 

time før tee-off), hvor bestyrelsen normalt indtaster resultaterne i GolfBox straks efter, at vi er kommet ind. 

Derudover ligger vi resultaterne for de enkelte spilleaftener ind i en gennemgående Order of Merit for hele 

året foruden en måneds Order of Merit. Du kan under klubturnering se din aktuelle position ved at åbne 

klubturnering/Order of Merit. Som det fremgår af ovenstående, er der ofte pointlighed. Placeringerne 

afgøres via Golfbox efter de sidste 9, sidste 6, sidst 3 samt derefter lodtrækning. Det gælder altså om at 

spille godt på bag 9. Og nej, GB kan ikke tage højde for hvilket hul, man starter fra den pågældende 

spilleaften. 


