Ho Golf 2018
Den 28. juli afholdte vi Ho Golf 2018. Der var 46 tilmeldte, som alle var fastboende eller sommerhusejere.
Vi mødtes kl. 12.30 og efter kort briefing i dejlig solskinsvejr, var vi alle klar til at slå ud kl. 13.00. Vi
havde luret vejrudsigten, som ikke var særlig venlig mod os, og efter ca. halvanden til to timers spil
kom uvejret så, med både kraftig regn og torden. Alle gik, som man skal, straks tilbage til restauranten (hvilket Thomas var glad for), da alle jo ved, hvor farligt det er, at bevæge sig på en golfbane under sådanne vilkår.
Det var aftalt, at vi skulle spise buffet sammen kl. 18, men en hurtig beslutning blev, at vi ændrede
dette til kl. 17. Vi fik så lidt tid til at beslutte, hvordan vi kom frem til et resultat, og folk kunne også
bruge tiden til eventuelt, at køre hjem og skifte tøj, hvilket også nogen gjorde.
Annie, Betty Ø samt undertegnede mødtes så på kontoret, hvor vi besluttede, at det bedste vi kunne gøre var, at tage resultatet fra de første 7 huller deltagerne havde spillet og tælle point sammen. Vi ved godt at det ikke er helt retfærdigt, da det ikke er samme huller deltagerne har spillet,
men det var den hurtigste måde vi kunne få et resultat frem på her og nu. De deltager jeg har talt
med syntes, det var en fornuftig måde at gøre det på.
Vi mødtes så kl. 17 til en dejlig buffet, som jeg syntes Thomas godt kan være stolt af. Under spisning nåede vi frem til præmieoverrækkelse, og resultatet blev følgende:
A-rækken:
1. John Bøndergaard 17 point
2. Tage Bull 16 point
3. Hans Martin Westergaard 14 point

B-rækken:
1. Jana Gabrovsek 19 point
2. Knud Salling 18 point
3. Betty Thoning 16 point

Holdmatchen blev vundet af:
Tage Bull – John Stenderup – Pia Hansen – Djohn Lauridsen.
Nærmest flag var på hul 13. Den der var tættest på var Annie Lauridsen, som kom på med 2,41 m.
Da ikke alle nåede at spille hul 13, besluttede det benhårde matchudvalg (hvor Annie selv var
med) at det ikke var retfærdigt at hun løb med præmien, så vi besluttede at nærmest flag måtte
trækkes blandt deltagernes scorekort. Den heldige blev så Sven Aasted Sørensen.
Til sidst blev de to Ho Mestre kåret i og med at Henning Blom samt H.P. Andersen havde sponseret to pokaler – en til damerne og en til herrerne.
Ho Mester 2018 damer: Jana Gabrovsek

Ho Mester 2018 herrer: John Bøndergaard

Alt i alt på trods at visse besværligheder hen over dagen, så syntes jeg vi havde en dejlig dag,
hvilket jeg håber I også syntes. Jeg håber vi alle kan mødes til Ho Golf 2019 som bliver den 27.
juli.
Frans Østergaard

