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Fra venstre er politiinspektør Lars Bræmhøj, vinder af
turneringen Jens Risager og Michael Henriksen til højre.

Fredag den 1. juni 2012 var dagen, hvor politiets uofficielle jyske
mesterskab skulle afgøres. Ifølge Poul Erik Qvistgaard, der stiftede
turneringen, var det 30. gang turneringen skulle afholdes, da det
første mesterskab blev afviklet i 1982. Til dette mesterskab var der
4 deltagere, men heldigvis er der sket en rivende udvikling indenfor
golfsporten i politiet og ved årets turnering, kunne der mønstres ikke
mindre end 78 spillere fra hele landet. Poul Erik Qvistgaard var selv
inviteret med til at deltage i turneringen, men måtte desværre melde
afbud, idet han gennemgik en operation kort inden turnering og ikke
nåede at blive klar.
De første spillere ankom i klubben omkring kl. 07.00 om morgenen,
hvor de sidste justeringer skulle foretages på klubbens udslagsbane
inden det gik løs med turneringsstart kl. 09.00. Inden starten var der
dog morgenbuffet og velkomst i klubbens restaurant ”Hole In One”.
Kl. 09.00 gik starten og de 78 spillere gik i gang fordelt over alle
banens huller i en såkaldt ”Gunstart”. Vejret var fint og solen skinnede, men størstedelen af deltagerne havde sit at se til med at styre
golfbolden gennem den kraftige vestenvind, der til tider var helt oppe
omkring 20 sekundmeter. Dette var med til at hæve sværhedsgraden
og det var vist de færreste, der spillede med samme bold hele runden igennem. Efter runden var der samling i restauranten, hvor der
var frokostbuffet og hvor dagens spil blev vendt over en kold fadøl.
Herefter var tiden kommet til at kåre dagens vindere. Der blev spillet i
3 lige store rækker fordelt over spillernes golfhandicap. Turneringens
regler foreskriver, at den jyske mester og dermed vinderen af
Qvistgaards mindepokal, er den person, der på tværs at rækkerne
laver den bedste pointscore. Da dette var en spiller fra C-rækken,
startede præmieoverrækkelsen med A-rækken. Politiinspektør Lars
Bræmhøj, der selv var rundt på banen og overvære turneringen fra
nærmeste hold, deltog i præmieoverrækkelsen, som repræsentant
for Esbjerg Politis Idrætsforening.
Vinderen af A-rækken blev Regin Torbensen, efterfulgt af Lars Thue
Jensen, og Kasper Nordstrand Bang. Vinderen af B-rækken blev
Anne Voetmann Seierø, efterfulgt af Morten Jensen og Lone Jessen.
Vinderen af C-rækken blev Jens Risager, efterfulgt af Frederik Nielsen
og Ole Hillerup.
Jens Risager var den spiller, der havde flest point på tværs af rækkerne og blev dermed årets jyske mester. Da Jens er tjenestegørende på Fyn og da Jysk Open, jf. de uskrevne regler, skal arrangeres
af en jysk station, blev det Frederik Nielsen og dermed Århus Politis
Idrætsforening, der skal arrangere turneringen næste år, da Frederik
var spilleren med den næstbedste score på tværs af rækkerne.
Tilbage var der bare at sige tak for en god dag med masser af godt
golfspil, hyggeligt samvær med gode kolleger og masser af god mad.
Alt i alt var turneringen en succes og deltagerne ser helt sikkert frem
til næste års turnering i Århus.
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