Siden sidst 2016
6 oktober – General Forsamling
Vi startede – endnu engang i fint vejr, med en 3 kølle match.
28 deltagende spiller som var hurtig rundt i 3 bolde.
Vinder i A rækken med flotte
16 point Allan Poulsen
Vinder i B rækken med flotte
17 point Bjarne Rødgaard
Vinder i C rækken med flotte
19 point Kim Juhl Pajbjerg
Nærmest flaget i A og B – kan jeg ikke huske !!
Efter en lang omgang præmie overrækkelse – hvor vi kom af med næsten alle årets
præmier gik vi over til GF – hvor yderligere 3-4 mand var kommet til – flot
tilslutning!
Keld Møller Stald overtog ordstyringen og konstaterede GF for lovligt indkaldt.
Efter en usædvanlig lang og kedelig beretning fra formanden fik kasserer Bjarne lov
at brillere med et særdeles fornuftigt regnskab hvor driften for 2016 havde
indhentet de store udgifter fra ”guld året” 2015.
Så vi er tilbage på fornuftig kassebeholdning – så bestyrelsen for 2017 har noget at
arbejde med. Skal der så være større præmier ? Efter denne skribents mening
absolut ikke nødvendigt – hellere tvært imod ! Midlerne kan i stedet gå til fælles arr.
som for eksempel udflugten – eller andre af de mange forslag som bliver indmeldt
til bestyrelsen!!

Qua overgang til at lade Golf Box stå for den løbende turnering var der en del
ændrings forslag til vedtægter fra bestyrelsen – som alle blev vedtaget efter lidt
ordkløveri af Gunner og Jørgen .
Herefter skulle årets vindere i de enkelte rækker findes og præmieres – og trods
stor nervøsitet og famlende spil i sidste runde blev det i
A rækken
Finn Olesen
B rækken
Tage Sørensen – som havde styr på
det hele året og tog titlen for 3 gang i træk !!
C rækken
Poul Bygballe – som tidligt på året
sikrede det forspring som gjorde han kunne slappe af her til sidst.

TILLYKKE TIL DE 3 MESTRE
Hvis det ikke lykkes skulle der her have været et billede af de 3 vindere !?

Ellers så ønskes I alle en god vintersæson og så er vi parat igen omkring 1 april 2017

29.9
Sørme om ikke det var endnu en torsdags tørvejrsaften. Rundt i 3 bolde og 1 meget meget hurtig 4
bold.
Formanden fik den tossede ide at vente med resultat fra dagens spil til næste torsdag. Galt eller
genialt ?? Men det bevarer da spændingen lidt !!
Siden sidst har der også været Warwick ølsmagning med mere. 11 mand smagte på de gyldne og
mørke dråber sammen med en gang pølser fra grill. Det var sgu en rigtig fin aften - måske hvis
Warwick stadig vil være sponsor man skulle lægge det fast ind at sidste fredag/lørdag i september
er Warwick ( eller lign) dag/aften !!??
Håber at se rigtig mange til GF - vel mødt!

Endnu en dejlig torsdag aften d. 22.09 på golfbanen, selv om de sidste bolde kom sent ind i
forhold til mørket. Torsdag d. 29.09 er der tee-off kl. 15.30, og vi går ud i 3-bolde for at komme
hurtigere rundt.
De dygtigste spillere på dagen kom denne dag fra C-rækken:
C:
Kim Jul Paibjerg
38 point, bedst på bag9

B:

Gunnar Hansen

38 p

Henning Toft

37 p

Christian Sloth Hansen
Tage Sørensen
34 p
Gunner Mølleskov

A:

34 p, bedst på bag9

33 p

Thomas Platz 36 p
Lars Bo Jensen

35 p

Finn Olesen

31 p

NB: Husk generalforsamling torsdag d. 06.10, hvor vi spiller en 3-kølle match med tee-off kl.
16.30. Du kan tilmelde dig matchen på normal vis (Vi spiller hullerne 1 – 9, så hul 10
konkurrencen afvikler vi på hul 6), og hvis du kun ønsker at deltage i fællesspisning (gule ærter,
som MS betaler) samt efterfølgende generalforsamling, kan du ligeledes tilmelde dig det. Der er
åbent nu for tilmelding.

Forslag sendes til den ærede formand, Jens Sandal, senest d. 29.09. Dagsorden iht. vedtægter.

Torsdag d. 15.09 var Pro Shoppen ved Jacob Tranberg matchsponsor, og de 3 bedste i hver
række blev præmieret med gavekort til shoppen. Jacob gik forrest og viste, hvordan man ud fra
hcp. 2,9 stadig kan lave 36 point. Super runde.
Der var nu også andre, der førte sig frem:

A-rækken:

Michael Nygaard
35 point. Flot efter en lang skadespause
Finn Olesen
34. Stabiliteten selv
Jens Sandal

B:

C:

33

Jan Kristensen44 (!) p inkl. en streg. 9 pars undervejs viste
klassen for Jan. Superflot.
Tage Sørensen

34 p

Flemming Nielsen

32 p

Ole Thimsen

37 p. Gammelnok fører sig frem igen

Kim Jul Paibjerg

34 p

Henning Toft

33 p

Nå ja, glemte jeg det: 25-27 grader og solskin => Livet er skønt ☺
8.9 Endnu en torsdag aften med fantastisk vejr – det kan vel kun give gode scores ?
Besøg af 6 friske gutter fra eliteafdeling – tak til dem.
Og besøg af 5 friske drenge fra juniorafdeling som fik mange rosende ord med på vejen af
medspillere – og lavede flotte scores !!
Men hvorfor var ”vi” selv kun 24 spillere denne aften ?? Blev nogen væk grundet besøget så sig
endelig frem så det kan komme med i validering for sæsonen.
A:

Bjarne ”sølvræven” Nielsen 38 p. Han bliver ved ! Godt gået
Lars Bo Jensen
Allan Poulsen

B

36 p. ENDELIG en god score fra Lars
33 p. Bedre end Finn på 10-18

Christian Sloth Hansen
39 p. Flot score – men han øver jo også som
en gal ! Tillykke med belønningen.

Tage Sørensen

37 p. Han holder fast i B rækken se OOM Keld Møller

Stald 35 p. Ved at være tilbage i form ?
C

Paavo Hansen
gået istå ?? Det

41 p. Fantastisk Paavo, mon han har bemærket at Bygballe er
kan godt nås !

Karl Erik Kruse
Olet Thimsen

40 p. Det var pokkers – godt gået KE
33 p. Sikker 3 plads

01.09: Først tak til Tage for hjælp med ny billedcollage fra udflugten til Rømø 2016, som kommer
til at pynte MS siderne fremover.
Første torsdag bringer som altid en hyggelig fællesspisning og overrækkelse af præmier for
måneden før, og selv Jørgen Christiansen fik sig en flaske rødvin med hjem – efter en tidligere
aften at have spurgt, hvordan man egentlig kunne få præmier. Men han tog gevaldig revanche
denne torsdag aften og blev dagens klart bedste spiller. Det var stolpe ind, også selv om Jørgen
(klogeligt?) løb lidt tør for krudt sidst på runden, og hold”kammeraterne” bestemt ikke hjalp
ham ved at presse på pointmæssigt. Scores var generelt fine på en ny aften i tørvejr.

A:

Jørgen Christiansen 40 point
Finn Olesen

37 p

Allan Poulsen 36 p
B:

C:

Jens Christian Pedersen

38 point. Godt gået

Christian Sloth Hansen

36 p, bedst på bag9

Jan Husted Christensen

36 p

Paavo Hansen34 point
Kim Jul Paibjerg
33 p, bedst på bag9 af 3 med 33 p
Finn Mikkelsen

33 p

Torsdag 25.08: Årets varmeste dag. Der blev svedt tran, og det var nok en god ide for
indeklimaet i restauranten, at vi fik vores velfortjente væske efter matchen på terrassen frem
for indenfor…

Det var også månedens sidste match, og derfor blev der spillet slagspil i A + B, mens C-rækken
spillede Stableford. Alle talte puts, og antallet af puts var noget påvirket af nyrillede greens.
Bedste brutto var Bjarne Nielsen med 81 slag, mens bedste putter på dagen var Jens Sandal med
29 puts. I den gennemgående puttekonkurrence ser det inden sidste spillerunde d. 29.09 således
ud, at Jens dermed deler førstepladsen i A-rækken med Lars Bo Jensen, Jan Husted Christensen
har et pænt forspring i B, mens det er tættere i C med Poul Bygballe Hansen som bedste putter.
A:

B:

C:

Bjarne Nielsen

69 slag netto

Finn Olesen

71

Jens Sandal

75

Keld Møller Stald

76 netto

Tage Sørensen

80

Victor Pedersen

83

Kim Jul Paibjerg

36 point

Henrik Thomsen

33

Alf Andersen

31
Udflugt til Rømø 20 august

Mødetid kl 07:00 ( undtagen Vagn som har sin egen kalender)
Afgang kl ca. 7:30 – bussen ladet med 21 håbeogsnartfulde gæve gutter med kun én ting i
hovedet RUNDSTYKKER !!!!
Dette blev klaret med et stop i Ribe – inden turen gik videre til de flade arealer ved Rømø bad.
Vejret var fra den milde side – dog kom der ca 20 min. regn – som dog efterfølgende kunne
bruges som undskyldning for de af jer som ikke helt levede op til forventningerne. ?
Scores ???? Fra 19 point til No Name og 42 point til Bruno – det er sateme godt gået – specielt
da han sov rom-rusen ud i bussen derned !
7 hold af 4 mand – alle med en spiller ved navn Pedro – som på denne dag var pænt bedre end
gennemsnit ! Holdbold – hvor kun et hold havde misforstået det som at bolden skulle med hjem
igen ( alle andre havde lagt den fra sig ude på banen )
Præmie til de 3 bedste hold (ingen nævnt ingen glemt ! )– inklusive en sweep stake som
Henning Tokkesdal styrede med erfaren hånd.

Super mad i restaurenten – og en dejlig stor fadbamse.
Hjemad ved 17 tiden – tisse-ryge-og wienerbrødspause nord for Ribe – og vel hjemkommet
12 fyre stadig friske nok til en puttekonkurrence ( nogle af de gamle så på fra terrassen) Så
blev der stille og kun 3 raske golfere var tilbage !!
En helt igennem vellykket tur, stor tak til arrangøren Freddy som uden tvivl kan se frem til
samme hverv i den nye bestyrelse !
18.08.
27 spillere denne aften – igenigen dejligt vejr og godt spil !
A:

B:

C:

Jens Sandal

38 point

Vagn Andersen

33 point

Lars Bo Jensen32 point
Frede Baldersbæk
34 point
Jan Husted

33 point

Jens C. Pedersen

31 point (bedre end Jan Kristensen på 10-16 )

Poul Bygballe
35 point
Alf Andersen 33 point
Freddy Enevældig Ped.

30 point ( bedre end 3 andre spiller på 10-16)

11.08:
Så kom dagen, hvor vi fik besøg af 11 jernhårde ladies. Vejret viste lidt af det hele: Vind, en byge i
2 hullers tid og derefter næsten vindstille. Pokalen var på spil - men vigtigere også håneretten det
kommende år.
Afgørelsen blev aftalt til at være gennemsnittet af alle spillere, og her viste de jernhårde ladies, at
de virkelig er jernhårde, og mændene denne torsdag viste sig fra en noget mere blødsøden side
med gele i knæene, tennisalbuer, vattede osv. osv. Så efter 4 år i sikker havn hos mændene skifter
pokalen ejer det næste år med et gennemsnit på 29,1 til ladies og 27,5 til mændene.

Rækkeresultaterne blev (og A-rækken må tage en stor del af skylden for resultatet…):
A:

Finn Olesen

35 point

Jens Sandal

29 p

Lars Bo Jensen28 p

B:

Flemming Nielsen

36 p. Ny god runde af ham

Jesper Helveg Thomsen

C:

35 p

Vagn Bolding

34 p, bedst på bagni

René Nielsen

35 p. René er godt kørende for tiden

Christian Christensen 31 p Poul
Bygballe Andersen

30 p

04.08:
Den første torsdag i måneden er som altid store præmie – og fællesspisningsdag, og samtidig
spiller vi holdspil og har dermed ingen rækkevindere. Klart bedste hold på dagen bestod af Svend
Åge Jensen, Bruno Kristensen, Finn Olesen og Lars Bo Jensen med 118 point, hvilket var 10 og 11
flere end holdene på 2’ og 3’ pladserne.

Bedst i de 3 rækker blev:

A:

Bjarne Nielsen35 point, bedst på bagni
Jørgen Christiansen

35 p, ingen streger på bagni

Lars Bo Jensen35 p (Rigtigt gættet: 1 streg på bagni)

B:

Bruno Kristensen
36 point. Han har fundet noget for tiden …
Jan Husted Christensen
33 p, bedst på bagni
Christian Sloth Hansen

C:

Ole Thimsen

33 p

34 point

René Nielsen
30 p. Svært at leve op til nyt hcp ?
Poul Bygballe Andersen
27 p, bedst på bagni

28.7 Sandelig også denne aften 26 mand – det må være sommerferie kvoten – hvilket
egentlig er ganske pænt ! Endnu angang betragtelig godt vejr – og flotte scores !! A og
B spillede slagspil C stableford.

Bedste putter blev Lars Bo med flotte 24 stk !! - har du set putte regnskabet ?
Bedste brutto Allan Poulsen med 83 slag .
A:

Lars Bo ”alt ruller i ” Jensen 70 slag Uhyggelig stabil putter !!
Finn ”intet kan gå galt” Olesen
Michael Nyggard

B:

73 slag Den gamle er i form !

76 slag Træningsnarkomanen

Jan Kristensen

C:

Uhyggelig god form

72 slag Uhyggelig stabil

Gunner ”GOM” Mølleskov
Christian Sloth

72 slag

77 slag Den får en i røven !

Rene ”rend mig i røven” Nielsen
Formidabelt - tillykke med nyt hcp !
Jens Sørensen

28 p. På skamlen igen

Paavo Hansen

28 p. Hænger på i toppen af OOM

21.7

41 p.

Også denne aften 26 mand inkl 1 gæst. Dejligt vejr – dog med lidt rumlen i baggrunden.

Flere flotte scores – men stor spredning i feltet.
A:

B:

C:

Allan Poulsen

43 p Det er godt nok sejt – 75 - 3 over banens par

Michael Nygaard

36 p Solid runde

Jørgen Christiansen

35 p Flot spil af en gammel mand !

Gunner Mølleskov

38 p Endnu flottere spil !

Bruno Kristensen

36 p Med 2 stregede huller er der mere i ham

Jan Kristensen

32 p Bedst af 4 !! på 10 til 18 Men vandt på 16-18 Tæt

Poul Bygballe

34 p Endnu en solid runde

Ole Thimsen

34 p En runde uden stregede huller

Henning Toft

32 p Hellere par 3 end par 5 ? 10 p på par 3 – 3 på par 5 !?

14.7 Denne aften 26 mand inkl. 1 gæst. Vejret – efter duggen havde lagt sig efter 10
minutter tørvejr hele vejen rundt – og en let til drilsk vind .

A:

Finn ( intet kan gå galt) Olesen

38 p Tillykke med endnu en justering

Thomas Platz
Bjarne Nielsen

B:

C:

34 p
33 p

Kristian Dam

34 p han tager godt nok ved

Henning Tokkesdal Hansen

33 p

Christian Sloth Hansen

32 p bedst på bag ni

Flemming Nielsen

32 p

Alf Andersen

30 p så gik han forbi Kim !

Henning Toft

28 p

Christian Christensen

27 p

07.07: 29 golfere inklusiv 2 gæster valgte at bruge torsdag på golfbanen. Vi kan mærke, at sommerferie
perioden er over os. God vind og skyer forhindrede ikke følgende spillere i at præstere godt på banen:

A:

B:

C:

***

Allan Poulsen

39 point – foruden at han igen nappede hul 10 …

Finn Olesen

37 p

Jens Sandal

34 p

Bjarne Rødgaard

36 p, endda med 2 streger

Tage Sørensen

32 p

Vagn Bolding

31 p

Henrik Thomsen

33 p, bedst på bag9

Karl Erik Kruse

33 p

Alf Andersen

32 p, bedst af 5 spillere med 32 p på bag9, så det var tæt…

Torsdag d. 30.06, sidste spilleaften for juni, bød på 2 ”førerbolde” i hver af de 3 rækker. Dvs. de 4 bedste
fremmødte for juni i en række spillede mod hinanden, så man altså kan måle sig direkte med de
medspillere, der ligger tæt omkring en i månedens Order of Merit.
Den bedste brutto spiller var Allan Poulsen med i alt 82 slag, og bedste putter var Lars Bo Jensen med 28
puts (med højeste hcp. Allan Poulsen og Jørgen Christiansen også med 28 puts). Poul Bygballe leverer stort
i C-rækken i øjeblikket og har nu lagt sig i spidsen på årets samlede Order of Merit.
Men dagen tilhørte Kristian Dam i B-rækken med utrolige netto 64 slag og 44 Stableford point. 11 huller
spillet i par ud fra 18 tildelte slag inden runden – ja, det taler virkelig for sig selv. Super flot af Kristian, og
velkommen til en ny hverdag med et væsentligt reduceret hcp ☺B-rækken spillede generelt flot med
super scores:

A:

B:

C:

Allan Poulsen

71 netto

Thomas Platz

Par, 72 netto

Bjarne Nielsen

74

Kristian Dam

64 netto !

Flemming Nielsen

67 !

Jan Kristensen

69 !

Poul Bygballe Andersen36 point
Henning Toft
Alf Andersen

34
33 (Lige 1 point bedre end Kim Jul Paibjerg og Christian
Christensen på bagni)

***
22.6: Pokalmatch mod Skærbæk Mølle i Ølgod. Endnu en aften med glimrende vejr !! ( i skrivende stund
torsdag aften regner det i Varde – kunne det planlægges bedre ??) Fin – men til tider drilsk bane – så de 10
bedste fra Varde kunne ikke klare de 10 bedste fra SMG – et nederlag på 308 mod 320 .
A:
Allan Poulsen 33 point ( så ka` du godt lægge gassen)
Michael Nygaard
31
point ( 4 missede puts på 50 cm – fyyyh ) Finn Olesen 31 point ( siger selv han spillede piv-ringe !)
B:
Jan Kristensen 33 point ( 4 runder i træk over 30 – stabilt )
Bruno Kristensen
32 point ( se lige hvor han rykker !)
Henning Tokkesdal H. 32 point ( en god dag på kontoret
)

C:

Poul Bygballe
35 point ( godt gået – igen !)
27 point ( nåede faktisk mellem de 10 )
point ( velkommen på skamlen )

Ole Thimsen
Alf Andersen/Helge Simonsen 26

***
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

Finn Olesen
B:

36 (En eagle på hul 5 hjalp også pænt på den
score…)
30

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 Andersen37
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:

B:

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

J.C. Pedersen

37 point (tillykke med nyt Hcp)

Kasper Mikkelsen
Gunner Mølleskov P.
C:

35 point (ny mand der kan – velkommen)
35 point (grand old man der stadig kan)

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:

B:

C:

Finn Olesen

Netto 73

Bjarne Nielsen

75

Lars Bo Jensen

76

Christian Sloth Hansen Netto 71, og dermed nyt handicap – altså nedadgående…
Tage Sørensen

73

Henning Fallesen

74

Finn Mikkelsen 33 point
Freddy Enevold Pedersen
Paavo Hansen

30

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:

B:

Bjarne Nielsen

35 p

Finn Olesen

33 p

Vagn N. Andersen

31 p

Bjarne Rødgaard

38 p

Jesper Helveg Thomsen36 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:

B:

Bo Pedersen

35 p

Michael Nygaard

32 p

Allan Poulsen

32 p

Tage Sørensen 39 p
Christian Sloth Hansen 38 p
Keld Møller Stald

C:

34 p

Kim Jul Paibjerg42 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 ThomsenNetto 74
Jan Husted ChristensenNetto 74

C-rækken:
Christian Christensen
René Nielsen
32 p
Helge Simonsen

34 p

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 Thomsen16 p
Jan Husted Christensen 15 p
C-rækken:

Paavo Hansen

Alf Andersen

17 p
16 p

Kim Jul Paibjerg14 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
Michael Nygaard
34 p
Bjarne Nielsen

B-rækken:

34 p

34 p

Henning Tokkesdal Hansen

Henning Fallesen
Tage Sørensen 35 p

36 p

38 p

C-rækken:

Kim Jul Paibjerg36 p

Alf Andersen

33 p

Poul Bygballe Andersen33 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 Thomsen35 p

Bjarne Rødgaard

33 p

Henning Tokkesdal Hansen

C-Rækken:

29 p

Gunnar Hansen36 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 Christensen26 p
Jan Kristensen

3. plads (se A-rækken…)

C-rækken:
Paavo Hansen
Henning Toft
25 p
Alf Andersen

30 p

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.

