Stor deltagelse ved Fyn Open i golf i Svendborg
z124 deltagere med en overraskende vinder - Stig Jensen, Kalundborg PI

Af Anne Seierø, Station Bellahøj
Foto: Niels Grønnemose Madsen, redaktør

Arne R. Larsen, Odense i bunkeren

anen tro var vi 11 golfspillere fra PIKøbenhavn, der torsdag morgen
valgte at sætte kursen mod det fynske.
Efter et par opsamlinger undervejs,
mødtes vi alle på rastepladsen lige før
Storebæltsbroen, hvor vores
”transportminister”, Flemming Lehnert
havde sørget for morgenbrød og varm
kaffe til alle.
Efter at have været forbi Svendborg
Politi for afhentning af nøgle til vores
overnatningssted, kørte vi til Svendborg
golfbane.
Vejret viste sig fra den pæne side med
en del sol, og der blev hurtigt dannet
hold, der skulle spille mod hinanden.

V

Prøvespil og evaluering
Svendborg Golfbane var en flot let kuperet bane, der den lange vinter til trods
viste sig at være i god stand.

Artikelforfatteren, Anne Seierø på banen
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Det var ikke golfbanens
skyld, hvis man ikke var
tilfreds med sin score.
Greens var dog lidt svære
at bedømme med hastigheden.
Efter at have prøvespillet banen, blev dagens
runde grundigt gennemgået over en kold fadøl og
lidt godt til ganen.
Enkelte havde ikke fået
nok og gik ud for at spille
de sidste 9 huller. Andre
nøjedes med driving range eller putting green.
Da alle var færdige med
golfen, gik turen mod
Røde Mølle (IPA-huset),
hvor vores ”kahytsjomfru”, Dorte Bo havde sørget for overnatning til
alle.
Der blev dog lige taget
et pit stop omkring
Kvickly, da der skulle
købes ind.
Da alle havde været forbi badet, var vi en lille
skare der satte kursen
mod Svendborg, hvor
Jensens Bøfhus blev indtaget. Andre blev tilbage
i huset, da der var fodbold
i fjernsynet.
Efter maden blev der
hygget i tv-stuen, hvorefter folk fandt deres senge.

Uddrag af resultatlisten
A-rækken:
1. Stig Jensen, Kalundborg
2. Anders Kye, PI-Århus
3. Anders Simonsen, København
4. Torben Ehlers, Tårnby
5. Kjeld Muff Nielsen, Tårnby
6. Morten Døssing, PI-Århus
7. Hans Salquist, Holstebro
8. Michael Stie, Nyborg
9. Niels Kyed, Tøndere
10. Henning Christensen, Odense
11. Ernst Jensen, Silkeborg
12. Claus Pihlkjær, Tårnby
13. Tom Øehlenschlæger, Varde
14. Lasse Tolstrup, Viborg
15. Kim Bo Munthesen, København

Score
35
34
34
32
32
31
31
30
30
30
30
29
29
29
29

HCP
16
13,6
15,4
3,7
10,2
6,7
15,4
4,5
6,7
13,1
14,1
6,9
9,9
10,6
12,3

B-rækken:
1. Sigrid Andersen, Odense
2. Birgit Petersen, København
3. Svend Holm, Kolding
4. Kim Diedriksen, Odense
5. Tommy Andersen, Roskilde
6. Jesper Petersen, København
7. Hanne Schmidt, København
8. Jørn Rønn, Slagelse
9. Vibeke Mouritzen
10. Jørgen Amstrup, Holstebro
11. Orla Tangbæk, Tønder
12. Tim Edens, Varde
13. Karsten Sørensen, PI-Århus
14. Finn Olesen, Holstebro
15. Birgithe H. Mortensen, Ndr. Birk

10
12
14
15
15
18
19
19
19
20
20
20
20
21
22

20,1
36
25,3
23,6
23,2
21,8
22,3
21,3
27,9
32
25,1
20
33,5
20,1
26,3

Længste drive A-rækken:
Claus Pihlkær, Tårnby
Længste drive B-rækken:
Michael Demuth, Odense
Længste drive - damer:
Gitte G. Pedersen, Holstebro
Nærmest hullet:
Hul 2:
Johan Kofoed, København

1,63 m

Hul 4:
Kim Bo Munthesen, Kbh.
4,97 m
Dagen
Røde Mølle ligger meget
Hul 4:
Gitte G. Pedersen, Holstebro 1,09 m
smukt ned til vandet og
Hul 13: Sigrid Andersen, Odense
2,80 m
efter en god nats søvn var
der kø ved baderummene.
Hul 15: Karl Stoubæk, PI-Århus
4,38 m
Alle fik dog klaret badet, og vi kom af sted
mod Svendborg Golfbane
omkring kl. 0700.
Vejret var aftenen før
blevet godt diskuteret, og de fleste havde velkommen af Odense Politis Idrætsforelagt regnbukser frem, men da vi stod op ning, der havde sørget for at der var varm
næste morgen, var der blå himmel og morgenkaffe og brød.
ingen tegn på regn. Regnbukserne blev
Til alle deltagere var der 1 øl eller vand
pakket ned igen, og lidt lettere tøj fundet fra Albani, til at tage med på banen, samt
frem.
en sandwich, ligesom Popermo havde
Vel ankommet til golfbanen blev vi budt sørget for 2 golfbolde.
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Alt klappede på banen
Jeg skulle starte på hul 13, et par 3 hul,
som heldigvis ikke lå så langt fra klubhuset.
Kl. 0900 blev stævnet skudt i gang og
alle i vores 4 bold kom rimeligt godt fra
start. Det hele gik i et pænt tempo, og der
var ikke de store ventetider ved teestederne.
Vejret holdt det meste af tiden, vi fik
dog et par regndråber, da vi manglede 4
huller, men mere blev det ikke til.
Spisning og præmieoverrækkelse
Alle var i klubhuset omkring kl. 1430,
hvor der var dækket op til frokost, og
Albani havde igen sponsoreret en fadøl til
maden.
Efter maden var der præmieoverrækkelse til de bedste, og der var flotte præmier
fra bl.a. Svendborg Golfklub shop, Strecher Herremagasin, Odense, Expert Radio, Svendborg, Ugeavisen Odense og
Sonofon.
Vores egen Jesper Klitaa vandt B-rækken med 42 point, hvilket må siges at
være rigtigt flot.
Der var ligeledes præmier til nærmest
hullet på alle par 3 huller, ligesom der var
præmier for længste drive for både A, B
og ”damerække”.
Golftur til Østrig
Anders Bagger, som vi kender fra AB
rejser, havde igen været på spil og havde
sponsoreret en rejse til Østrig.
Den blev vundet af Mads Palmgren,
Esbjerg PI, der var heldig i lodtrækningen. Tillykke til Mads, jeg ved at han får
en god tur og kan kun opfordre andre til
at tage af sted med AB rejser til Østrig.
Det er fantastiske golfbaner og et skønt
hotel med god mad, man bor på.

Vinderen af machen, Stig Jensen, Kalundborg, tv. sammen
med OPI’s formand, Bjarne Rasmussen

Ærgerlig misforståelse
I A-rækken havde Anders Simonsen, PIKøbenhavn tildelt sig selv 1 slag mindre
på banen.
Han havde tjekket baneguide og score-

kort på nettet og havde derfor ikke set, at
antal tildelte slag var ændret. Han ville
med sit hcp. have 1 slag mere, end han
havde tildelt sig selv, hvilket altså kom til
at koste ham 1. pladsen.
Kim Bo Munthesen og Johan Kofod fik
begge præmier for at komme tættest
hullet på et par 3 hul.
Jeg selv var så uheldig at slå 20 cm
skævt, så mit drive røg ud af fairwayen,
hvilket betød, at jeg ikke kunne deltage i
kampen om det længste drive for kvinderne.

Orla Tangbæk, Tønder
koncentreret før sit drive

Vinderen af AB Golfrejsers gavekort, Mads
Palmgren med sponsoren, Anders Bagger, tv
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Tak med lidt malurt
Jeg vil gerne takke Odense PI for et godt
arrangement og i samme åndedrag komme med et lille suk.
Jeg personligt var skuffet over, at man
ikke havde lavet en damerække, især når
der var damer nok, der deltog.
Håber ikke at det bliver sådan for eftertiden.
Jeg ved godt, at man taler om at det går
ud over præmierne, men det er vel ikke
damernes skyld.
Man kunne vel fordele præmier efter
deltager antal i de forskellige rækker.
Betyder det, at der kun er præmie til den
bedste i dame rækken, så er det bare
sådan.
Q
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