Sjælland Open
Af Kurt G. Nielsen
Fotos Nicolai Olsen

Fotos fra dagen. Perfekte slag, samt problemer med vand.
Slagelse Politi Idrætsforening havde indbudt til Sjælland Open. Vi var lidt spændte på deltagerantallet i disse afgivelsestider, men
blev glædeligt overrasket over 85 tilmeldte.
Slagelses borgmester, Steen Knuth, bød velkommen til Slagelse og han udlovede straks en Storebæltsbro til de spillere, som lavede hole in one. Dog var broen en kopi af den eksisterende, lavet i stål m. messingplade. Den udsatte præmie blev ikke vundet af
nogen og overgår til næste års Sjælland Open. Han var utrolig glad for at se så meget politi i Slagelse, og han bad undertegnede
udfærdige en liste over betjente, som kunne tænkte sig at være i Slagelse. Der er brug for dem.
Til orientering har han fået listen med ca. 40 nye betjente i Slagelse.
Kl. 09.00 var der, med nogenlunde vejr, gunstart m. 2 rækker, en A og B række, som begge spillede stableford. Selve matchen blev
afviklet i et dejligt tempo, og der var forholdsvis lidt ventetid ved hullerne. Der var præmier til de 5 bedste i begge rækker, ligesom
der var præmier til tættest ved flaget ved par 3 hullerne, længste drive og drive tættest ved ideallinjen.
Matchen var afviklet ca. kl. 14.00, og efterfølgende blev der drøftet spil, episoder, golfanekdoter og andet indtil frokosten blev serveret. Chefanklager Henriette Rosenborg Larsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi var blevet headhuntet til at uddele præmier til følgende:
A-rækken	

1.
2.
3.
4.
5.

Micky Soepraptojo, Vestegnen med imponerende 42 point (hcp. 11,4)
Jesper Bangsgaard, Rigspolitiet m. 37 point
Søren Norlander, København m. 35 point (bedst på de sidste 9 huller)
Kurt Gullits Rasmussen, København (pensioneret) m. 35 point
Morten Pedersen, Midt- og Vestsjælland m. 35 point

B-rækken	

1.
2.
3.
4.
5.

Martin Frandsen, Rigspolitiet m. 36 point
Bent Allan Hansen, Vestegnen m. 35 point (bedst på de sidste 9 huller)
Richard Andersen, Sydøstjyllands m. 35 point
Martin Spindler, Vestegnen m. 35 point
Bjarne Christensen, Sydsjælland og Lolland-Falster (pensioneret) m. 35 point

Længste drive	

Jacob Berner, Vestegnen

Drive, tættest v. linjen	

Jens Rasmussen, Vestegnen (20 cm)

Tættest flaget	

Hul 5
Hul 9
Hul 15
Hul 17

Se den fuldstændige resultatliste på
www.politisport.dk

Jesper S. Hansen, Vestegnen
Kent Henneberg, Sydsjælland og Lolland-Falster
Frank Schytte, Vestegnen
Arne Larsen, Fyn

Som det ses af resultatlisten tog Vestegnen godt for sig af præmierne. De stillede også med 20 mand. Imponerende.
Slagelse politi Idrætsforening ser frem til en ny omgang Sjælland Open i 2016.
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