Meny match
Traditionen tro, var Brian Ørnskov sponsor for pinse matchen, en stor tak for den trofaste støtte til klubben.
En fantastisk dag. De 88 deltagere, kunne bade sig i solen fra morgen til afslutning. Lidt vind var der da,
men vi er vel fra vestkysten . 5-7 m/s er jo ingenting.
Da runden startede kl. 09.00, var alle blevet forsynet med en gratis vand og banan, igen Meny Blåvand som
den glade giver. Med så mange deltagere, var der run på banen. Dog uden det gav nogen større
forsinkelser, til stor glæde for alle.
Efter endt match, blev der hygget, snakket og måske drukket en enkelt øl. Matchledelsen havde lidt svært
ved at tyde nogle af de indleverede scorekort. Så der blev opfordret til at bruge, kuglepen eller en spids
blyant med viskelæder. Grundet et utydeligt scorekost. Kunne en spille se han manglede 5 point i Golfbox,
med de 5 point, ville det havde givet en 2-plads. Derfor er det vigtigt.
Alligevel blev der fundet et resultat:
A-række
1)
2)
3)
4)

Flemming Dinesen
Jesper Nilsen
Mogens Jensen
Tom Dinesen

65 slag
70 slag
70 slag
70 slag.

B-række
1)
2)
3)
4)

Flemming Sørensen
Esther Dalgaard
Ernst Lauridsen
Annie Lauridsen

40 point
40 point
37 point
37 point

C-rækken
1)
2)
3)
4)

Inger Wieland
Ina Christensen
Lars Nielsen
Karen Bull

37 point
32 point
32 point*
32 point

Kenneth Kellerup lavede 33 point, fandt vi ud af efterfølgende. Men på grund af et utydeligt scorekort,
kunne vi kun notere for 28 point. HUSK at udfylde scorekortet korrekt. Det er dig som spille der er ansvarlig,
så kontrollere kortet. (Forkert udfyldt scorekort, medføre automatisk diskvalifikation)

* Da Lars Nielsen ikke var tilstede ved præmieoverrækkelsen, overtog Hella Hostrup 4-pladsen og Karen
Bull 3-pladsen.
Nærmest flag:
Hul 5. Ernst Lauridsen

Hul 13. Esther Dalgaard

Som Brian Ørnskov sagde ” dejligt med så stor et antal deltagere”.
Alt i alt, en super dejlig dag.
Mange hilsner
Turneringsledelsen

