GOLFAFDELINGEN . . .
Vinder Amanda Moltke-Leth sammen med Kim Bo
Munthesen og Dan Berthelin

En uopdaget

Vinder Kasper Juul Jensen sammen med Kim Bo
Munthesen og Dan Berthelin

golfbane

Af Kurt Kragh
Fotos Kurt G. Rasmussen
“Hej Kurt”, sagde en ældre mand til mig, da jeg mødte op på
Royal Golfklub på Amager Fælled. Jeg skulle spille mod Vestegnen i stationsturneringen. Jeg kendte ham så godt, men det
var længe siden, så navnet havde sat sig fast. Heldigvis kom
det af sig selv. Den ”ældre mand” var Dan Berthelin, formanden
for Golfafdelingen, og han er betydeligt yngre end mig. Med et
ordentligt herrekram fik vi hilst på hinanden. To minutter efter
fandt jeg ud af, at jeg som sædvanligt havde sovet i timen og
havde glemt at tilmelde mig Golfafdelingens klubmesterskab.
”Send en mail til Jesper, så er du med”, sagde Dan. Og således
sneg jeg mig med til en fantastisk dag på Furesøens Golfklub.

Masser af kendte ansigter. Der var Herman og Ruth Langlouis,
henholdsvis tidligere politimester og kontorleder, nu særdeles
aktive i deres ”tredje liv”, og så den altid smilende Tom Arnoldsen, som jeg dannede par med under COP 15 i Bella Centeret i 2009, og så naturligvis den super aktive Dorthe Bo, der
er her og der og alle vegne. Men hvad var det nu alle de andre
hed? Nogle havde jeg ikke set, siden jeg afsluttede AB kurset
på politiskolen i 1974, og andre havde jeg lige mødt i stationsturneringen. Mange af navnene dukkede heldigvis op fra ukendte gemmer, når man stod ansigt til ansigt og talte om golf og
gamle dage.

Jeg troede, jeg havde spillet alle baner i det nordsjællandske,
men Furesøens Golfklub sagde mig intet, og jeg havde ingen
anelse om, hvor den lå. Heldigvis fandt ”Maps” frem til klubben,
der bestemt ikke fremstod som en ordinær golfklub, men mere
som et større herresæde. Smukt beliggende mellem Birkerød
og Farum og med tre 9 hullers sløjfer integreret i hinanden.

Lidt puttetræning og et par slag fra drivingrange så var vi klar
til klubmesterskaberne. Sammen med den tidligere kriminaltekniker Per Bo Andersen, som jeg kendte fra utallige sager og
Stefan Rathsach, med lavt handicap og et forbilledligt golfsving,
begav vi os ud på de 18 huller. Sol fra en næsten skyfri himmel og kun lidt vind. Det ene smukke naturscenarie dukkede op
efter hinanden, efterhånden som vi spillede os igennem banen,
som sidste år blev renoveret for omkring ni millioner kroner.
Spændende og udfordrende greens, der satte ens putteevner
på en hård prøve. Ubetinget en af de smukkeste og mest velplejede baner, jeg har spillet. Man kan undres over, at naturfredningsmyndighederne ikke altid synes det samme.

Nogle uger forinden havde nogle banditter brudt mit bagskab
op i Gilleleje Golfklub og stjålet alt mit udstyr. Nu stod jeg med
helt nye jern og køller, og skulle forsøge at gøre mig gældende.
Jeg stillede mit nye udstyr helt oppe ved indgangen til ”herresædets” hovedhus, så jeg kunne holde øje med det, og trådte
ydmygt ind i de pompøse lokaler. Det summede af forventningsfulde mennesker, der så frem til at kunne abstrahere en
hel dag fra politireformens mange fortrædeligheder, og som nu
var i gang med at indtage morgenbuffeten.

Og mens frokostbuffeten blev sat til livs, klappede vi af de nye
klubmestre, der smilende lod sig fotografere til Idrætsbladet.
Sikke et arrangement – og så til to hundrede kroner! Tak for en
fantastisk dag.
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