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Slaget
om Norden
Tekst og foto: Micky Soepraptojo, Vestegnen
Endnu et år var gået og endnu en gang stod Vestegnen II, for
at skulle forsvare Hovedstadsmatchen i golf mod Oslo Politi.
Landskampen var i år med Danmark som arrangør, og scenen
var blevet sat i dagene fra d. 21.- 23. maj i Højby, nærmere betegnet Odsherred Golfklub, som skulle vise sig at være en bane,
som stod knivskarpt og var flot skåret ind i et kuperet terræn
med en god portion store træer i spil.
Holdene
Heltene fra Vestegnen II bestod af: Carsten Ekstrøm, Jørn
Møller-Nielsen, Carsten Philipsen, Peter Levring Madsen, Micky
Soepraptojo og David Borchersen, der kom med på et afbud,
idet Frederik Jans måtte melde afbud, da hans kone skulle
føde. Stort tillykke herfra med jeres søn. Holdet fra Norge var
med 3 nye ansigter, i forhold til sidste år. Norges holdfordeling
afgøres ved en samlet hovedstadsmatch, hvor kun de bedste
bliver udtaget til kampen mod Danmark. Holdet bestod af Aksel
Flakstad, Arne Kaspersen, Einar Asbjørnsen, Lars Bjertnæs,
Geir Leknes, Christian Bækkevold og Ole-Petter Melander
Jacobsen. Jeg ved ikke om Carsten Philipsen også havde
bestilt vejret, men eftersom han stod for alt andet, som var
mere end perfekt, så er det muligt at han også stod for vejret,
for da prøverunden og selve matchen blev spillet foregik det i
27 graders varme fra en skyfri himmel, så selv 3 liters indtag
af vand på runden ikke var nok. Prøverunden onsdag foregik
således i bagende hede, med at snakke taktik og om, hvordan
man skulle angribe de forskellige huller, for at holde pokalen på
danske hænder, og så selvfølgelig også for at vise København,
at Vestegnen II kunne gøre det for 3. år i træk.
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Efter prøverunden fik alle fyldt væskedepoterne op i klubbens
restaurant, hvorefter turen gik mod Rørvig Park, med et lille pitstop i den lokale Netto og Fakta, hvor nordmændene fik brændt
penge af på ”billige” danske dagligvarer. Igen en kæmpe ros til
Carsten Philipsen, som med Rørvig Park, igen i år, havde fået
indlogeret os, i de helt fantastiske sommerhuse, hvor luksus var
i højsædet, med blandt andet en tiltrængt fælles swimmingpool,
som blev benyttet trods det kun 10 grader varme vand. Aftenen
gik med kammeratlig nordisk hygge, pizza og masser af vin,
som vi forsøgte at hælde rigeligt af på vores norske modstandere, for at sætte dem ud af spillet til morgendagens doubler.
Problemet var bare at de fleste af dem nok kunne tåle rigelige
mængder af den røde drik, så den taktik var ikke så god.
Danskerne bagud på 1. dagen
Det var taktikken for doublerne måske heller ikke, for morgendagens doubler skulle vise sig at være overbevisende nederlag
til Jørn og Carsten E. samt David og Carsten P. der allerede 4-5
huller før tid måtte se sig slået. Dermed var det kun Peter og
undertegnede der vandt doublen, og dermed var stillingen nu
3-6.
Vi var nu presset til at vinde minimum 4 ud af 6 singler på finaledagen, for at kunne beholde pokalen på dansk grund. Efter
endnu en hyggelig aften med god grillet mad, godt selskab og
masser af rødvin, måtte vi slå koldt vand i blodet og bare lade
nordmændene tro at sejren var så godt som sikret, de var i
hvert fald så godt som sikre på, at det i år var dem der ville løbe
med Pokalen, hvilket også fremgik af norske Einar’s aftentale,
hvorunder vi alle fik en lille erkendtlighed i form af Oslo’s politi’s
egne logobolde - jo den var god nok, flot logo, flotte bolde, flot
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Dan Berthelin overrækker
den eftertragtede pokal til
Carsten Ekstrøm.

After match med Einar Adbjørnsen,
Peter Levring og Carsten Ekstrøm.

Her ses alle deltagerne.

gestus! Mens aftenens røverhistorier blev fortalt, åbnede himlen sig med bulder, brag og regn og fik meget tiltrængt renset
luften, og meget symbolsk var det som om, at tavlen også blev
vasket ren, da vi ikke skulle koncentrere os om dagens nederlag, men se frem ad mod morgendagens singler, og bare sørge
for minimum 4 singlesejre. Efter den fælles morgenmad, og
oprydning i sommerhusene, skulle dagens afgørende slag slås.
Bestyrelsen mødte først lidt sent op på banen i forhold til vores
tider, så de måtte i stedet gå som sidste bold, og var derfor
spændt på, hvilket resultat de vil komme ind til. Deres bekymringer viste sig tidligt at være begrundet, da en meget velspillende nordmand meget tidligt viste skræmmende spil, og takkede
for kampen mod Jørn Møller-Nielsen, der desværre ikke ramte
dagen. Heldigvis viste Carsten Ekstrøm at hans 55 runder golf i
år, har givet stabilt spil, og han vandt selvfølgelig sin match, og
bragte dermed Vestegnen II tilbage i spillet nu med resultatet
5-8. Peter Levring og undertegnede viste ligesom på doubledagen, at vi også har stabilt spil under singlematcherne, og vi
bragte os dermed op på 9-8.

Carsten Philipsen spillede imod nordmændenes “talende vandfald”, Lars, men det var nu 2 meget stille og meget koncentrerede spillere der kom ind imod 18. hul. De stod á point, og
efter 2 flotte indspil og putts, var de stadig lige og delte dermed
matchen til resultatet 10-9. David Borchersen gik i samme bold,
og meget mere overbevisende end nordmanden, havde han et
flot indspil til green, og løftede til sidst sløret for, at han havde
vundet 2 huller inden, så dermed var sejren IGEN i hus med en
samlet 12-9. Nordmændene var naturligvis skuffet over, at have
smidt gårsdagens føring væk, da de med bøjede hoveder måtte
meddele bestyrelsen at pokalen skulle blive på dansk jord.Efter
endt frokostbuffet i klubhuset, modtog Carsten Ekstrøm pokalen overrakt af Dan Berthelin, som modsat nordmændene var
stolt af, at den for 3. år i træk skulle blive i Danmark. Vinderen
af dette års igangværende stationsturnering, skal til Oslo og forsvare pokalen. Måske nogle andre end Vestegnen II kan byde
ind og gøre os kunsten efter i år. Uanset hvad, så ser pokalen
nu unægteligt pænere ud med “København” indgraveret frem
for “Oslo” .
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