Nordsjælland Open i perfekt golfvejr
Tekst og foto: Kenneth Kiel, Svendborg PI
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agen startede vanligt med lidt
morgenmad og i højt humør. Vejret var perfekt med solskin og ikke for
varmt. Johnny Enevoldsen bød velkommen til Nordsjælland Open for 2.
gang, denne gang henlagt til Ree Golf i
Helsinge.
Han gennemgik kort dagens program
og forskellige indlagte konkurrencer.
Der var indlagt en holdkonkurrence,
som efter min mening burde være en
fast del af alle vores turneringer. Det
giver lidt ekstra at spille for, når nu
man har streget de første par huller,
hvor runden ellers tit kan blive lidt
lang og trist.
Som noget nyt var der indført en vandrerpokal til turneringens samlede vinder.
Flot bane
Banen var i super
stand og bestemt
et besøg værd,
hvis man er på de
kanter. Især omkring og på greens
sad den lige i øjet.
Banen er ikke
specielt lang, men

man savner bestemt ikke udfordringer,
som er der i form af masser af vand,
øvrige hazarder samt out of bounds på
stort set alle huller.
Klubhuset er flot beliggende med terrasse lige ned til en lille sø, hvor der
var anlagt putte og indspil træningsområde.
Faktisk burde 18. hul naturligt ende
lige der foran klubhuset.
Under prøvespil dagen før turneringen var et besøg i restaurant Pibemølle
i klubhuset i øvrigt også anbefalelsesværdigt.
Det var lidt ærgerligt, at det ikke var
lykkedes at forhandle nedsat green fee
på prøverunden, det piner jo altid en
tjenestemand at betale fuld pris.
Flot arrangement og forplejning
Nordsjælland PI med arrangør Johnny
Enevoldsen skal have stor ros for et
rigtig godt arrangement, hvor der var
tænkt på det hele.
Turneringen forløb problemfrit og
forplejningen i restaurant Pibemølle
var helt i top.
Det var en god ide med lidt fra grillen, som afveksling til den sædvanlige
buffet.

Arrangørens
egen oplevelse
af turneringen
Arrangør Johnny
Enevoldsen fortalte, at han så
meget frem til
selve
dagen,
hvor
matchen
skulle afvikles.
Der har været mange forberedelser
før, under og efter matchen, bl.a. indgåelse af aftale med golfklubben og restauranten om dato og priser, udfindelse af sponsorer, udsendelse af indbydelsen, oprettelse af hjemmesiden, der
alene blev til for at alle interesserede
løbende kunne følge med i tilmeldinger, modtagelse og registrering af tilmeldinger og betaling, indkøb af præmier, afvikling af matchen og endelig
udfærdigelse af resultatlisten.
Det var derfor rigtig rart at se, at matchen forløb som planlagt, og at alle
deltagere virkede glade og tilfredse
med arrangementet.
Jeg glæder mig allerede til næste års
match, Nordsjælland Open i Golf
2010.

Nekrolog

D

en 4. oktober måtte vores æresmedlem, Thorsten Jacobsen opgive sin kamp mod den cancer, som igennem de sidste par år efterhånden tappede de sidste kræfter
ud af et menneske, der ellers havde flere ressourcer, både
fysiske og menneskelige, end de fleste.
Thorsten påbegyndte sit virke i Haderslev Politi Idrætsforening som udvalgsformand i 1986 for orienteringsløberne.
Han indtrådte i Idrætsforeningens bestyrelse i 1992 og var
kasserer indtil 2006. Thorsten var sportslig alsidig. Han har
deltaget i næsten al sport, som vores idrætsforening har beskæftiget sig med – og var med til det sidste indtil helbredet
svigtede ham.
Thorsten blev kåret til æresmedlem af idrætsforeningen i
2008 med ordene: Thorsten er en ener - den stilfærdige ild-

sjæl og slider, der med sin ukuelige vilje og mod på at prøve
nye ting har været med til at gøre Haderslev Politi Idrætsforening til en meget aktiv forening og til det, som den er i
dag.
Thorsten var den slags menneske, som enhver forening har
så inderligt brug for. Den slags menneske, vi alle har brug
for er iblandt os.
Thorsten er ikke mere iblandt os. Vi er mange, der vil savne
Thorsten, og som begræder hans alt for tidlige død. Vi vil
mindes hans store fightervilje.
Ære være hans minde.
Haderslev Politi Idrætsforening
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