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Mathilde var desværre allerede taget videre  

 

Dameholdet – 1. division 

I weekenden 28. – 29. maj blev anden runde af Danmarksturneringen afviklet. 

Lørdagen skulle damerne til Roskilde – så lidt i kl 7 stod alle parat på driving 

range i Roskilde – klar til dagens første par slag.  

Kl. 8 slog den første foursome, som bestod af Christine og Malene, ud og til 

trods for udebane fik de hurtigt styr på modstanderne, som de slog på hul 13 

med 7-5. I den anden forusome spillede Mathilde og Nanna og de startede 

knap så sikkert ud – men vandt på hul 15 med 4-3. Damerne var dermed foran 

4-0 – en dejlig fornemmelse inden eftermiddagens singler. 

Malene lagde ud i første single – og fik afsluttet matchen sikkert på 15. hul 

med cifrene 4-3. I anden single måtte Mathilde gjorde brug af lidt flere 

huller. Mathilde var bag ud hele vejen rundt – men fik til sidst hentet så 

meget ind at de måtte ud på 18. hul – som Mathilde tabte. Matchens resultat 

blev 2-0. Caroline kom heller ikke så godt fra start – og måtte se sig 

besejret på hul 16 med cifrene 3-2. Anderledes gik det i 4. single, hvor 

Christine var flyvende og vandt på hul 11 med cifrene 8-7. 

Resultatet af dagens kamp blev 8-4 til Hedeland. 

 

Søndag spillede damerne mod Korsør hjemme – så kl. 6.30 var der 

morgenmad i klubhuset – således at pigerne kunne stå klar kl. 7 på driving 

range. 



De to foursome var igen Christine/Malene og Mathilde/Nanna. Det gik 

desværre ikke som i lørdagens match – men til gengæld var der spænding 

hele vejen rundt og begge foursomes måtte ud på 18. hul – men tabte 

desværre. Det betød at Hedeland var bagud med 0-4. 

Pigerne fandt til gengæld det helt gode spil frem i eftermiddagens 4 singler. 

De første 3 singler var på intet tidspunkt bag ud – og Malene kunne således 

afslutte sin match på 16. hul med cifrene 3-2 – Mathilde på 15. hul med 

cifrene 4-3 og Caroline på 17. hul med cifrene 3-1. Christine havde derimod 

lidt udfordringer i starten – men ville ikke være den eneste som tabte 

eftermiddagens single, hvorfor hun ’kridtede skoene’ og vandt på 16. hul med 

cifrene 3-2. Glæden var herefter stor på holdet, som vandt dagens kamp 

med cifrene 8-4. 

 

Damerne er dermed ubesejret i årets Danmarksturnering. 

 

Divisionsholdene spiller med golfbolde sponseret af:  

 
   


