Kronjylland Open

Nr. 1
Flemming Hansen og Kristoffer Bach

Af Kristoffer Bach og Flemming Hansen
Fotos Jørgen Krogh, Randers PI.
Vi tog fra Holstebro kl. 06.30 om morgenen og kørte den lange tur til Randers Fjord Golfklub. På turen kørte vi gennem flere regnbyger, og var derfor noget nervøse for, om vi nu
skulle gå en runde golf i regnvejr. Turen tog lidt længere tid en beregnet, men da vi kom til
golfklubben, blev vi straks mødt af de venlige arrangører, som bød os på kaffe og brød. Vi
fik besked på, at man havde besluttet, at vi skulle starte på hul 18.Rigtig god service.
Vejret var i mellemtiden blevet godt, og vi slog kl. 9 ud på hul 18. Der var tale om parmatch,
og vi slap fra hullet med bedste som 2 point. Det var første gang vi spillede banen, og vi
talte meget om den på runden. Der var flere lange par-4 huller, og der var en del vand i spil.

Nr. 2
Hans Chr. Velling og Torben Olesen

Nr. 3
Fritz Pedersen og Lasse W. Tolstrup

Vi undgik på skift de udlagte farer, og kom i gennem runden med 40 point, som lige nøjagtig viste sig at være nok til sejren. For vores indsats fik vi hver en wedge – flot. Der var desuden flotte præmier til vinderne af stableford, netto, nærmest flaget og længste drive.
Nr. 4

En rigtig god oplevelse, kun en skam, at kun 16 personer havde tilmeldt sig. Tak for en god
dag på en flot og udfordrende bane.

Helen Dalsgaard og Niels Dalsgaard.

Tuborgfondet har atter ydet sit
bidrag til politisporten
Af Anders Jordansen, Grenaa PI
Grenaa politi har af Tuborgfondet fået 17.000
kr. til indkøb af nyt udstyr. Blandt andet en ny
rygmaskine, nye håndvægte, dips og pull up
bar. Udstyret er indkøbt og monteret – noget af
det kan ses i baggrunden.
Vi har igennem de sidste par år fået et par nye
unge kollegaer til stationen, som har arbejdet
hårdt med at få et godt motionsrum op at stå.
Det er blevet rigtig fint og stationens størrelse
taget i betragtning klart kredsens bedste.
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