
Kl. 8 slog den første foursome som bestod af Jytte og Michel ud og de kæmpede 
bravt, men der var helt klar hjemmebanefordel, og måtte se sig slået på hul 13. 
Herefter kunne de heppe på Nanna og Mathilde, der spillede den anden 
foursome. De var kommet rigtig godt fra start – ved 3 UP efter 3 huller – men 
det blev udlignet til AS efter 6 huller, hvorefter matchen var meget lige – men 
endte med at Korsør vandt med et hul. 
Efter frokost blev de fire singler spillet – og her fik Jytte mere styr på spillet og 
vandt sin single med 2 huller, men det var ikke dagen for Michel, der måtte se 
sig slået på hul 11. Nanna kæmpede bravt – var oppe med et par huller – 
hvorefter matchen blev AS og så trak Anna fra Korsør fra og vandt med 4-3. 
Mathilde var ude i en meget jævnbyrdig match, var også oppe med et par huller 
og endte med at vinde 2-1. 
Resultatet af dagens kamp var 8-4 til Korsør. 
 
Søndag skulle damerne spille mod Smørum hjemme – kl. 7 stod pigerne klar på 
driving range. 
De to foursome var igen Jytte/Michel og Nanna/Mathilde, og begge foursome 
viste meget pænt spil. Jytte og Michel måtte desværre se sig besejret med 4-2 – 
hvorimod Nanna og Mathilde vandt 5-4. 
I eftermidagens singler blev der, på trods af regnen, vist meget pænt spil. 
Specielt Mathilde leveret en flot indsats ved at slå sin modstander 8-6. Micehl og 
Jytte blev begge besejret på hul 15 med cifrene 5-3. Nanna havde derfor 
følgeskab af alle de øvrige spillere , og på et tidspunkt ser det ud til at Nanna vil 
tabe matchen, men så vinder hun et par huller og er AS efter 17. hul. På hul 18 
holder Nanna hovedet koldt og vinder hullet, og dermed matchen med et hul – 
en meget vigtig sejr, som gør at dagens resultat blev 6-6 mod Smørum. 
   


