
 Sådan siger mange golfspillere, og det blev understreget med største tydelighed af deltagerne 
i Generations Matchen i Hedeland Golfklub i søndags, da fædre, sønner, mødre, døtre – ja 
sågar bedsteforældre med deres børnebørn – mødte op til golfklubbens årlige 
familieturnering.  
  Kravet, der skal opfyldes for at være med, er, at man er i familie med sin makker, og at der 
minimum er én generation – eller 20 år – imellem. Og så alligevel ikke. For hvis man ikke har 
et familiemedlem at spille sammen med, kan man være med i rækken ”andre kombinationer”. 
Her skal der være 20 års forskel på spillerne, men der behøver ikke være nogen relation 
mellem dem. Andet end en fælles interesse for golfspillet.  Der var et bredt felt af spillere med 
i turneringen med HCP. +0,2 til 51. 
   For 20-årige Tobias Danielsen og hans far Roland Danielsen, der har deltaget i turneringen 
flere gange, stod der noget helt særligt på spil i år. De mødte op i Hedeland Golfklub søndag 
formiddag for at forsvare titlen som vindere af Generations Matchen 2014.  
   Til trods for en vind, der blæste op til ni meter i sekundet, var samtlige familier klar til at 
give Tobias og hans far kamp til stegen. Det blev til udfordrende besøg i roughen og vel også 
et par missede puts undervejs. Men efter 18 blæsende huller, var der ikke længere nogen 
tvivl. Dagens vinder blev med 38 point Tobias Danielsen og Roland Danielsen. Far og søn 
kunne igen i år tage hovedpræmien med sig hjem, der var et gavekort til golfklubbens 
proshop.  
   På andenpladsen kom Anette Jul Gram og sønnen Patrick Jul Gram med 35 point, mens 
Christina Willesen og Anders Skovrup løb af med tredjepladsen med 34 point. I den 
sammensatte række vandt Sven Michael Hansen og Lasse Thorup med 37 point efterfulgt af 
Ingrid Rasmussen og Thomas Krøyer med 36 point.  
   På banens hul 10 var der konkurrence i at komme tættest på pinden i første slag. 
Konkurrencen blev vundet af Tobias Danielsen, der var 4,07 meter fra flaget, og Thomas 
Lindeblad, der var 6 meter fra.  
 


