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       ADRESSE 
      Søndertoften   29 

       6857 Blåvand 
 

        tlf.: 40985003 

 



 

Klub-Info 
 Formand. 
Annie Lauridsen - 20 30 99 90 
annielauridsen2@gmail.com 

 
 
 
 

 
Næstformand 
Hans Jørn Bollerslev - 30 49 67 15 
harmuth@esenet.dk 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Flemming Karris Sørensen - 
21 93 97 74 
karris1965@gmail.com 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Karsten Skjøtt 28 68 13 78 
kskjott@mail.dk 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Niels Brinck - 20 72 21 77 
Niels@chrbrinck.dk 
 



Kasserer  
Tage Bull   
Telefon: 30110788 
 tagebull@outlook.dk 
 
 
 

 
1. suppleant 
Kim Mortensen  
telefon 21613568 
kim.helle@bbsyd.dk 
 
 
 
 
2. suppleant  
Kirsten Kaltoft  
telefon 2720 8407 
kirstenkaltoft@hotmail.com 
 
 
 
 
Golfklubben & Sekretariatet 
75278535 / 40985003 
Karina Bertelsen 
sekretariat@blaagolf.dk 
 
 
 
 
 
Sekretariatets åbningstider apr.- okt.: 
Mandag 12.00 - 15.00 
Tirsdag 15.30 - 1730 
Torsdag 14:00 - 16:00 
I vinterhalvåret er der åbent mandag 09.00 - 11.00. 
Udenfor sekretariatets åbningstid træffes sekretæren på email 
eller på mobil 40 98 50 03 

 



 

Leder 
 
Kære golf spillere  
 
Så er det sommer i Danmark og ikke mindst i Ho. 
Tilstandene er ved at blive lidt mere normale, så nu 
håber vi på det holder. Det er så skønt at vi igen kan 
bevæge os lidt mere frit og uden mundbind. Det gør 
livet lidt lettere.  
Denne sæson er kommet godt i gang, der har været 
PUMA og MENY match som begge var godt besøgt. 
Det er dejligt når mange tilmelder sig vores matcher 
og på den måde er med til at vore sponsorer stadig 
er villige til at støtte os. Og netop PUMA 
Boligunivers i Esbjerg og MENY i Blåvand er 
sponsorer der har været med i mange år. Vi håber 
så vore medlemmer vil støtte dem for deres 
opbakning.  
Det er så dejligt at komme på banen og møde vores 
nybegyndere og se de glade ansigter og se hvordan 
de træner og derved gør en stor indsats for at blive 
bedre. De fleste er nu godkendte og jeg vil opfordre 
’os gamle’ til at tage godt i mod de nye så de bliver 
godt integreret i vores klub. Husk på at de jo ikke 
kender til hvordan alting fungerer i en golfklub.  
 

Igen i år var der fuld opbakning til Sankt Hans 
arrangementet. Fantastisk aften hvor der var fuld 
sol og vindstille. Aftenen forløb godt med en god 
match, dejlig mad og hygge ved bålet, hvor Mogens 
Jensen holdt en rigtig god båltale.  
 
Blåvandshuk golfklub har netop igen i år været med 
til maraton golf i Danmarks Vestligste Golfmaraton. 
60 personer deltog og spillede 3 x 18 huller på en 
dejlig lørdag i Blåvandshuk, Varde og Breinholtgaard 
golfklubber. Fantastisk godt klarer – og vi i 
blåvandshuk var godt repræsenteret i toppen med 
en 2. – 3. – 6. og 10. Plads.  
Men flot klarer af dem alle – det er en sejr blot at 
kunne gennemføre en sådan en match med 3 
runder på en dag.  
 
Nu håber jeg at I alle vil støtte op omkring 
arrangementerne i efter sæsonen med bl.a. 
klubmesterskaberne og matcherne der kommer 
efter sommerferien.  
 
Ha en rigtig god sommer  
 
Annie Lauridsen

 
   
 
 



 Aktivitetskalender 2021  
dato aktivitet ansvarlig 

Fredag d. 26. marts Oprydningsdag Ingen match 
      
Torsdag d. 8. april Opstart med begyndere Begynderudvalget 
Søndag d. 25. april Golfens dag - "Vennematch" Begynderudvalget 
      

Lørdag d. 8. maj Klubmatch- PUMA Annie, Tage 

Mandag d. 24. maj Pinsematch-MENY Tage, Hans Jørn 

      

Onsdag d. 2. juni Team Esbjerg Golfcentret 
Lørdag d. 19. juni Race to Thailand Golfcentret 
Onsdag d. 23. juni Sankt Hans arrangement Flemming K, Karsten, Annie 
Lørdag d. 26. juni Maraton Golf Golfcentret 
      
Lørdag d. 14. august Klubmesterskab Niels, Karsten 
Søndag d. 15. august Klubmesterskab Niels, Karsten 
Søndag d. 22. august Klubmatch - Esmark Feriehuse Tage, Niels 
      
Søndag d. 5. september Klubmatch -McDonalds Annie, Kirsten 
Fredag d. 10. september Company day Annie, Bestyrelsen 
Lørdag d.25. september Sponsor-og hjælperdag/Golfcentret Bestyrelsen 
      
Lørdag d. 2. oktober Klubmatch -Feriekompagniet Hans Jørn, Kim 
      
Lørdag d. 27. november Generalforsamling + julematch Flemming K, Hans Jørn 



 

 



 

 



 

Spil på andre baner 
 
. 

 

 

Spil på andre baner. 
Jeg har lyst til at udtrykke stor tilfredshed med den ordning som vores golfklub har indgået med 8 
andre baner i Danmark, hvor vi kan spille gratis. 
I marts var jeg afsted med 5 andre medlemmer af klubben. Vi havde lejet et sommerhus på Als og 
spillede Nordborg golfklub 2 gange i løbet ugen, og vi var enige om, at banen var både spændende og 
i god stand. På vejen hjem spillede vi så Benniksgaard ( jf billede), som også er en god bane, dog ikke 
blandt gratisbanerne. 
I august tager vi afsted igen, denne gang til Langeland hvor vi har lejet sommerhus. Også her vil vi så 
benytte os af ordningen med gratis spil på golfbanen.   
Jeg synes det giver god mulighed for at feriere herhjemme i DK, og så kombinere ferien med lidt 
golfspil på omkringliggende baner. 
Kirsten Kaltoft  
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 Ladies har vi haft en fin forårs- og forsommersæson med pænt fremmøde på dejlige tirsdage aftener, 

dog nogle temmelig kolde. Personligt synes jeg, at banen er en speciel oplevelse på denne tid af dagen. 

Vi er i øjeblikket 14 medlemmer og har sagtens plads til flere, så hvis nogen har lyst, 

er I meget velkommen til at spille med tirsdage kl. 16.15, mød bare op! 

Den 18. maj besøgte 12 Ladies Kaj Lykke Golfklub i Bramming. Vi slog ud kl. 16.32 netop hvor solen brød frem 

og gav os en fantastik runde. 

Vi har genoptaget vores venskabsmatch med Henne Golfklub efter et par sæsoners aflysninger. 

Det er vi glade for, det er altid en hyggelig aften. 

Nu står ferietiden for døren, og jeg ønsker alle "god ferie". 

Karen Bull  

Ladies 



Igen i år var Blåvandshuk Golf klub medarrangør , sammen med 
Varde Golf klub og Breinholdtgaard Golf klub, af Danmarks  Vestlig-
ste Golfmaraton.  

Spilleformen var stableford  med runder på alle de 3 baner på skift. 
På en og samme dag vel og mærket. Der blev spillet 3 bolde hvor 
man maksimalt måtte bruge 3,5 time pr bane. Undertegnedes ur 
viste 31,4 km ved dagens afslutning. Det var ikke tilladt at bruge 
person transporterendes køretøj 

I løbet af dagen var der indlagt tid til både morgenmad , middags-
mad samt afsluttende grill buffet  

I alt deltog 46 herrer og 12 damer. Heraf var i alt 13 spillere fra         
Blåvandshuk Golf  klub. Tror godt jeg kan sige for alles vedkom-
mende kan sige ”dette var en kanon dag” 

Der var præmier for ca 23-24.000 kr  

Udvalgte resultater 

Vindere Herrerne og Damer 

Jan Hansen—Breinholdtgaard Golf Klub 

Dorthe Omann—Breinholdtgaard Golf Klub 

 

 

 

Spillere fra Blåvandshuk golf Klub 

Placering  12  KALTOFT, Kirsten  

Placering  2  ROSLYNG, Christian 

placering 3 ANDERSEN, Hans Peder 

placering 6 SØRENSEN, Allan 

placering 10 SKJØTT, Karsten 

placering 25 SØRENSEN, Flemming Karris 

placering 26 SMEDEGAARD, Michael 

placering 27 PEDERSEN, Kjeld Sloth 

placering 35 OSTERHOFF, Klaus 

placering 36 MØLLER, Tonny 

placering 41 RASMUSSEN, Johannes 

Danmarks vestligste Golfmaraton 2021 
Sponsoreret af NordicGolfers.com 



 
 

Nordic Golf Circle 

Husk vores nye aftale 

Fritspilsordning for fuldtidsmedlemmer medlemmer 
af Blåvandshuk Golfklub. 
Som fuldtidsmedlem kan du spille gratis golf på føl-
gende golfbaner: 

• Frederikshavn Golfklub 
• Birkemose Golf Club 
• Blåvandshuk Golfklub 
• Nordborg Golf Klub 
• Svendborg Golf Klub 
• Næstved Golf Klub 
• Værebro Golf Klub 
• Ree Golf Klub 
 

Dog er der enkelte forbehold: 

• Max 2 runder pr. bane i ugen. 
• Aftalen er gældende fra 1. april til 31. oktober. 
• Alle tider bestilles via Golfbox og skal bekræftes 
ved ankomst. 

Klub mesterskaber 2021 

Igen i år vil der blive holdt klubmesterskaber  

Dette foregår weekenden den 14 og 15 august. 

Det vil blive afviklet som slagspil  3 rækker inddelt i 3 han-
dicap kategorier. Ved mange tilmeldinger, vil der blive 
overvejet en ren dame række 

Der vil i nærmeste fremtid blive åbnet for tilmelding. Hold 
øje med Golfbox meddelelser 

Niels og Karsten 



Da Corona begyndte at slippe sit greb om, hvor mange man måtte 
forsamles, kunne vi starte begynderunderundervisningen. 

Til det første møde den 8. april var der mødt 22 deltagere op, der 
alle havde ”købt” det gratis bevis, som gav ret til at deltage i under-
visningen i foråret 2021. Da vi endnu ikke måtte forsamles indenfor 
mødtes vi under halvtaget – endnu en tirsdag aften med blæsevejer. 

Vi kom dog godt i gang de efterfølgende tirsdage og torsdage, hvor 
de nye blev godt hjulpet af vores altid villige korps af mentorer, der 
også i år har ydet en stor indsats for at vejlede og hjælpe vore kom-
mende medlemmer.  

Arne Tinning har igen i år udvist stor fleksibilitet i forbindelse med 
oplæringen af de nye golfspillere, så det er lykkedes at få gennem-
ført undervisningen med ham på en smidig måde. 

Der var dog flere i vores lokalområde, som have hørt om mulighe-
den for at komme til at spille golf i ”Danmarks Hyggeligste golfklub” 
- så 2. maj mødte yderligere 11 personer op, der havde mod på at 
prøve kræfter med golfspillet. 

Da vi nu var relativt mange, der mødte op tirsdage, hvor der også er 
Kaninmatch, besluttede Mogens og jeg, at vi fremover havde et tirs-
dagshold og et torsdagshold. Der var så mentor til rådighed én af 
dagene. Den anden dag kunne man komme og spille med, men kun-
ne ikke forvente at få stillet en mentor til rådighed. 

De fælles anstrengelser har udmøntet sig i at 25 har meldt sig ind 
dels i Skovklubben dels i ”Den store klub” hvor langt hovedparten 
har tegnet medlemskab. Der har været lidt frafald under vejs af for-
skellige årsager og et par stykker har ikke taget det, at klubben stil-
ler mange faciliteter til rådighed ganske gratis, alvorligt. Men mange 
af begynderne har i år ydet en utrolig stor træningsindsats for at nå 
frem til deres mål blandt andet ved også at møde op til 
”Kaninmatcher”. Tillykke med det – og velkommen i klubberne. 

Hans Jørn Bollerslev 

Begynderundervisning 2021    



 

 

Så er vi klar til endnu en sæson. Alle er velkomne 

Vi mødes  første gang kl 16.45 den 6. april 2021 og slår 
ud kl 17.00. Husk 10 kr og printe scorekort 
Formål med Kaninklubben: 

• at give kaniner/nybegyndere mulighed for at spille sig ned i 
handicap sammen med golfspillere i samme handicap gruppe 

• at give kaniner/nybegyndere mulighed for at lære golfklubben 
at kende 

• at vænne kaniner/nybegyndere til at spille med andre golfere 
på tværs af alder og handicap 

• at have et forum for golfere, der har interesse i at hjælpe kani-
ner godt på vej 

• at få regelteorien og etiketten omsat i praksis på stor bane 
samt hjælp til scorekortet 

 

Vel mødt 

Lars Niissen 

 

 

 

Kaniner 



 

Sæsonen er kommet godt fra start på trods af Corona-
ens  restriktioner. Der er 32 medlemmer i klubben, og 
der er altid et flot fremmøde. Det højeste antal har væ-
ret 28 spillere, så det viser jo noget om nødvendighe-
den af Mandagsgolf – 9 huller. Den store klub behand-
ler os godt, og Adam er altid oppe på mærkerne for, at 
alt går efter planen både i greenfee-rummet og på ba-
nen. 

Sidste mandag i sæsonen er den 27.09.21. 

Traditionen følges, og der sluttes som altid af med lidt 
godt til ganen. 

Mange tak til jer alle for den store opbakning. 

 

Mange hilsner fra Mogens og Birthe 

 

Vi havde igen i år en fantastisk Sct Hans på golfbanen  i 
Ho . Den startede traditionen tro med en 9 hullers par 
match. Herefter spisning i restauranten og præmie 
overrækkelse. Derefter gik turen ned til bålet som blev 
tændt og der blev sunget de traditionsrige bålsange og 
tale. Et glas bobler blev det også til. Herfra skal lyde én 
stor tak til Mogens Jensen for en super båltale 

Sct Hans 2021 

Mandagsgolf 9 huller 



 

Jeg, som der trædes på hver dag 

 

Jeg skal lægge øjne og ører til mange ting, og har lyst til at fortælle 
lidt om de mange oplevelser. 

Det værste for mig er, når der smides cigaretskodder på mig. Så fø-
ler jeg, at jeg er ved at blive kvalt af væmmelse.  

Papir hist og pist og tees, der ikke bliver samlet op, er nærmest dag-
lig kost, som jeg heller ikke kan lide. 

 

Jeg hører også, hvordan spillere kan finde på at være overfor deres 
medspillere. En ting, jeg går meget op i, er hvis spillere kan finde på 
at gå foran en bold, der ikke er spillet. Alle kan slå en skævert. Det er 
en ubehagelig oplevelse for mig, når en spiller rammes af en bold. 

 

Jeg hører heldigvis også meget positivt, og især om ADAM. ADAM er 
helt fantastisk til at tage sig af alle dem som går på mig, der er jo 
ikke den ting han ikke kan klare. Så takken til ADAM kan ikke blive 
stor nok. 

 

Jeg har også lagt mærke til al den ros, der siges om de medarbejde-
re, som passer og plejer mig hver eneste dag. Jeg nyder selv at se 
pæn og flot ud, og hvem gør ikke det. 

 

Jeg håber læserne af Info Nyt vil tænke på det, jeg funderer over 
hver dag. Og  til slut vil jeg ønske alle spillere mange gode dage på 
mig.  

 

Anonym 



 

  

 

Hjorteklubben 
Klubbens formål: 

At samle klubbens medlemmer, på 
alle niveauer, for at spille Golf og for 
at fremme sammenholdet i klubben. 
Ingen medlemsbegrænsning. Alle med 
DGU medlemskort er velkommen. 
Der spilles hver søndag kl. 10.00 (når 
der er anden match i på banen spilles 
der ikke) Scorekort afleveres 15. min. før, 
hvor holdene sammensættes på tværs af 
de fremmødte handicaps, således at spillet 
kan afvikles uden unødig ventetid. 
Hver spiller betaler kr. 20 for at spille 
med (i vinter halvåret er det gratis). 
Der er kun præmier i sommerhalvåret. 
Efter endt spillerunde findes vinderen. 
Overskuddet går til præmier  
Formand: Ina Christensen 
mobil 20581610 

 

 



Noget må de ha’ lavet! 
    

Mænd med skovle! Det er på alle billederne skovlen i 
forgrunden. 

 

Hvor har det være en fantastisk dejlig oplevelse at starte 
på en ny sæson, hvor vi blev mødt af veltrimmede 
greens, fairways der er blevet yderligere drænet og 
græsset vertikalskåret og gødet, så det hele står grønt. 
Nye stier er blevet anlagt for at lette transporten mellem 
hullerne. 

 

Hvilken herlig følelse at spille på en velplejet bane og så 
med den smukkest tænkelige udsigt. 

Stor tak til Greenkeeperne som gennem hele vinteren 
har arbejdet hårdt for det smukke resultat, som vi spille-
re nu belønnes med. Også en stor tak til baneejeren, som 
holder dem i gang hen over vinteren. 

 

Lad os sammen over for banen og greenkeeperne vise 
vores påskønnelse af indsatsen ved at lægge tuf tilbage, 
rette nedslagsmærker op og sidst men ikke mindst lægge 
cigaretskod i askebægerne. 

 

Varme sommerhilsner til alle med ønske om en fortsat 
god sæson. 

Henning Terp 



 



 
Blåvandshuk golfklubs sommerturnering i hulspil 

I år sponsoreret af 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I år sponsoreret af 

Trend Leasing ApS, Jeppe Skovgaardsvej11, 6800 Varde 

 Vi gentager de sidste års sommerturnering i hulspil, nu med en ny sponsor, som de foregående år spilles turneringen løbende hen over 
sommeren. 

Der spilles i to rækker, spillerne aftaler selv hvornår der spilles, rapportere løbende resultat tilbage til turnerings-lederen og skriver det på 
sedlen på opslagstavlen 

  Der spilles med fuldt handicap (spillehcp) på dagen, det betyder, at der tildeles ekstra slag ud fra forskellen, efter banes handicap nøgle. 

Eksempel: spiller A har 18 i spillehcp og spiller B her 24, det giver en forskel på 6 slag, det giver spiller B 1 ekstra slag på de 6 sværeste hul-
ler. 

 Tilmelding på opslagstavle og via SMS 

senest d. 30-6 og skal afvikles i Juli og August 

  

Flemming Karris tlf. 21 93 97 74 

Sommer turnering 



Det blev en sæsonstart præget af Covid 19-
restriktioner, men 36 ud af 44 medlemmer mød-
te d.7. april op, skålede med afstand og bød den 
nye sæson velkommen. Det sociale samvær efter 
matchen måtte vi undvære. Det var ret specielt. 

Ho-Pigernes slagsang kunne desværre heller ikke 
synges, så noget andet finurligt måtte findes 
frem, og det blev til Ho-Pigernes ”kloge-pæl” i 
klublokalet. Hver onsdag bliver der citeret nogle 
kloge ord, som efterfølgende sættes på ”kloge-
pælen”. Tre eksempler nævnes her – de er sagt 
af Dronning Margrethe: 

”Netop når det ser rigtig skidt ud, skal man ranke 
ryggen. Enhver idiot kan jo gøre det, når det går 
vældig godt.” 

”Alle ønsker sig vel indimellem at være en flue 
på væggen. Forudsat altså, at der ikke kommer 
nogen og basker til én.” 

”I dag er barndommen blevet så kort, men til 
gengæld skal man helst være ung hele livet.” 

Nogen kan man rette spørge, hvad det har med 
golf at gøre, og til det kan jeg kun svare: ”Ikke en 
dyt som sådan!” Men for mig er det en del af det 
sociale i at være sammen om golfspillet, at samle 
opmærksomheden, inden karavanen af Ho-Piger 
vandrer ud til de forskellige starthuller. Bestyrel-
sen hæfter sig selvfølgelig ved det flotte fremmø-
de, og at der er et godt flow, fordi ”Ready Golf” 
bliver spillet især på green. 

I juli synger vi igen den første onsdag i måneden, 
og så er det hyggeligt, at Onsdagsherrerne og Ho
-Pigerne igen kan sidde samlet i gården, snakke 
og lytte til dagens resultater med div. kommenta-
rer. Der har hos Ho-Pigerne været tårnhøje sco-
res på over 40 adskillige gange, hvilket har bety-
det, at en score på 39 ikke gav nogen placering. 
Det nye handicapsystem kan være lidt drilsk,  

fordi man ikke umiddelbart selv kan beregne sit  

 

 

handicap efter dagens match – det skal indbe-
rettes for at vise, om det giver ændringer. Lige 
pludselig kan der uventet være en streg mere el-
ler mindre. 

Tirsdag d. 29. juni spillede 19 Ho-Piger / Blå-
vandshuk Ladies venskabsmatch med 17spillere 
fra Ladies Section i Henne, som var værter. I det 
samlede antal point beregnet på de 10 bedste 
resultater i hver klub vandt Henne. Blåvandshuk 
fik dog flere individuelle præmier og løb med alle 
fire lodtrækningspræmier, som vi selv havde haft 
med. Det var lidt pudsigt. Et særdeles vellykket 
arrangement i perfekt golfvejr og med en solned-
gang, der gjorde himlen purpurfarvet. Det eneste 
lille minus var, at matchen for Ho-Pigerne var lige 
lovlig tæt på næste dags månedsafslutning.  

I juli går turen sammen med Onsdagsherrerne til 
Trehøje Golfklub og i august til Dejbjerg Golfklub 
– selvfølgelig med forudgående tilmelding. Dato-
erne for Onsdagsklubbernes fælles udflugt til 
Sydfyn med overnatning bliver d. 19-20. septem-
ber. Læs det spændende opslag på opslagstav-
len. 

Til sidst har jeg lyst til at fortælle, at når jeg går 
ned ad hul 18 på en smuk sommerdag og ser 
Dannebrog vaje ved klubhuset, så tænker jeg al-
tid på, at det syn holder jeg uendelig meget af – 
det er helt Morten Korch-agtigt… 
Dorit Buch-Larsen 

PS. Det skal igen nævnes, at gæstespillere altid er vel-
komne. 

Ho pigerne 



Igen i år har Blåvandshuk Golfklub deltaget i Regionsgolf turneringen. Regionsgolf er en tilbagevendende begivenhed som foregår fra 
slutningen af april til midt i juni med gruppespil. Sidste år var der store problemer med at gennemføre turneringen pga. Covid19, men i 
år er alle kampe blevet gennemført. 

Det er en meget hyggelig turnering som afvikles som hulspil. Der er 4 hold i en pulje, og alle hold møder hinanden ude og hjemme. Der 
spilles 3 herresingler, en damesingle og en mixed foursome hver gang, så et hold består af 6 spillere. Det er gratis at deltage – dvs. at 
man som minimum får lov at spille 3 fremmede baner uden at skulle betale greenfee. Der er tradition for at man spiser sammen efter 
matchen, og ved den lejlighed er det vinderne der betaler for drikkevarer. Altså: Det værste der kan ske, er at man vinder en øl! 

Deltagerne har hver gang en rigtig hyggelig dag eller aften, og vi kan kun opfordre til at man melder sig til næste år. 

I år stillede vi op i C-Rækken, D-Rækken, Veteran A-Rækken og Veteran C-Rækken. 

Desværre var der ingen af vores hold der gik videre i år. Resultaterne kan ses nedenfor. 

C-Rækken: 

 

D-Rækken: 

 

Veteran A-Rækken 

 

Veteran C-Rækken 

 



 

Pinsematch – Meny match 
mandag den 24. Maj 2021. 
Der havde meldt sig 76 deltagere til den traditionelle pinsematch, 
der også i år var sponseret af Meny i Blåvand/Brian Ørnskov.  Det 
blev igen en rigtig hyggelig golfdag på vores dejlige bane i Ho og 
vinderne kunne glæde sig over mange og utrolig flotte præmier, der 
blev uddelt efter matchen. Der var både indviduelle præmier, præ-
mier til holdrækken og til nærmest flag på alle 4 par-3-huller. 

Holdrækken blev vundet med 117 point af holdet som bestod af: 
Karsten Skjøtt, Elly Thomsen, Mogens Jensen og Karina Bertelsen. 

A rækken: Tobias Højbjerg 42 p, Karsten Vestergaard 41 p. 

B rækken: Annie Lauridsen 37 p, Kjeld S. Pedersen 35 p. 

C rækken: Karina Bertelsen 42 p, Peder Vestergaard 39 p. 

Hul 5: Kjeld S Pedersen 2,27 m Hul 7:Morten A Andersen 5,45 m 

Hul 13: Oliver Albertsen 2,89  Hul 16: Lasse Marcus-
sen 4,23 

Rigtig mange kunne gå hjem efter matchen med deres velfortjente 
gevinster. Stor tak til deltagerne for det fine fremmøde – og en 
kæmpestor tak til Meny og Brian Ørnskov for præmierne. 

Tage Bull/Hans Jørn Bollerslev 

PUMA BOLIG UNIVERS  
Mactch 8. maj 2021  
Igen i år var Puma Bolig univers sponsorer for en match, hvilket vi er 
meget taknemmelige for. Det blev som sædvanligt i en dejlig dag 

I alt 68 spillere var tilmeldt  

A-rækken 

1. Lasse Marcussen   36 point 

2. Allan Sørensen  36 point 

3. Henning Bloom Jensen 35 point 

Brækken 

1. Glenn Conradsen  34 point 

2. ´Hans Jørn Bollerslev  34 point 

3. Astrid Seefeld 

C Rækken 

1. Kenneth Lyckage  49 point 

2. Bente Marianne Møller 36 point 

3. Åge Christensen  34 point 

 

 

 

 

 
 





 

 

Onsdags Herrerne 

Onsdage kl. 09:00 

Formand Mogens Jensen 

tlf. 29715547,     

mjporsevej@gmail.com  

 

Ho Pigerne 

Onsdage kl. 09:00 

Dorit Buch-Larsen - Formand 

22 42 48 20 

doritbuchlarsen@gmail.com 

 

LadieS 

Tirsdage kl. 16:30 

Rita Clausen - Formand 

23 41 40 99 

clausen.rita@gmail.com 

 

Kaniner 

Tirsdage kl. 17:00 

Lars Nissen 

28 32 05 78 

golfnissen@live.dk 

 

 

 

 

 

Hjorte Klubben 

Søndage kl. 11.00 

Ina Christensen - Formand 

20 58 16 10 

ejvina48@gmail.com 

 

Fyraftens Golf 

Torsdage kl. 16:00 

Michael Mouritzen - Formand 

60 64 35 27 

michaelmouritsen65@gmail.com 

 

Mandagsgolf - 9 huller 

Mandage kl. 09:30 

Mogens og Birthe Kristiansen 

42 51 23 27 og 51 76 83 53 

torplund1@gmail.com 

Klubber i klubben 




