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Golf i januar måned, i Skotland og uden vinterluffer kunne
lyde som en barsk omgang, men det var ikke tilfældet ved
Golfafdelingens årlige vintermesterskab i simulatorgolf. Igen i år
havde SIMGolf lagt lokaler til vores vintermesterskab. Simgolf
har 10 fine kabiner, hvor man kan spille golf i korte ærmer
med en sodavand eller en øl på bordet ved siden af golfbanen.
Banen i år var den bane, hvor Thomas Bjørn grundlagde sin
store karriere med sin første sejr på Europatouren, nemlig Loch
Lomond banen. Banen er som simulatorbane kendetegnet
ved, at der ikke er de helt store fælder i form af out of bounds
områder eller stejle skrænter, som skal forceres. Banen har i
den elektroniske udgave en rigtigt flot grafik og rig variation på
hullerne. Det er meget vigtigt for en god oplevelse, at hullerne
ikke ligner hinanden alt for meget.
Der var næsten fuldt hus, da vi gik i gang kl. 09.00. Som sædvanligt havde tjenesten for enkelte spillere lagt sig i vejen for en
god dag på golfbanen. Spillerne var fordelt over hele registret
med handicap fra omkring de 4 og op til et stykke over de
36, der var sat som højeste spillehandicap. Sædvanen tro, var
Københavns Vestegn godt repræsenteret og helt i tråd med

tidligere års mesterskaber, så var spillerne fra forstæderne
også godt med fremme. Bedst af alle blev dog Claus Fatum
Gustavsson fra Københavns Politi, IT afdelingen, som efter en
flot slutspurt slog Jesper Siholte og Micky Soepraptojo begge
fra Københavns Vestegns Politi. Der var masser af fine præmier
til de bedste, men i år også suppleret med mange ”klappepræmier” til dem, som blev tilbage for at hylde vinderne. Sædvanen
tro, var der fra SIMGolf en præmie på to timers golf til den, som
endte nederst på resultatlisten.
Mange måtte dog hylde den universale sandhed, at en dårlig
dag på golfbanen til en hver tid slår en god dag på kontoret. Teknisk arrangør, tidligere kollega og medejer af SIMGolf
Torben Ehlers udpeger spilleretningen i centret for den arrangementsansvarlige, Jesper Bangsgaard. Vinderen af vintergolf 2013 Claus Fatum Gustavsson ser svært tilfreds ud
med sine meget flotte præmier som bestod af en god flaske
champagne, kæmpe æske chokolade og en gaveæske med en
pitchfork med afdelingens logo på. Afdelingskassereren Jesper
Bangsgaards smil, er lidt mere anstrengt ved tanken om de
høje udgifter til samme.
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