
 

Modstander lørdag den 25. april var Korsør på deres hjemmebane og søndag den 26. april mødte 

Hedeland, Kalundborg på Hedelands hjemmebane. 

 

Jeppe Brinch Sørensen var tilfreds med turneringsstarten, på tros af at Hedeland om lørdagen 

tabte mod Korsør (6-8) i en tæt match. Der blev vist god indstilling og godt spil, som lover godt for 

fremtiden. 

Søndag kom holdet rigtigt godt igen. Efter at havde rystet lørdagens skuffelse af sig, mødte alle op 

med rigtig god gejst og vilje til at vinde. Flot golfspil sikrede Hedeland en komfortabel sejr på 12-2 

over Kalundborg.  

 

Der bliver forventet meget af holdet, som er en god, sund blanding af spillere fra klubbens eget 

junior arbejde og spillere udefra. Spillersammensætning på holdet er rutine og ungt gå-på-mod. På 

papiret er det et solidt hold, og holdånden er god, så troen på en succesfuld sæson er stor både fra 

spillerne og Pro’en. 

 

Næste matchweekend for herrerne: 

Lørdag den 30. maj, modstander Ledreborg på Ledreborgs bane, tee-time 8:00 

Søndag den 31. maj, modstander Korsør på Hedelands bane, tee-time 8.30 

 

Golf er ikke kun sjovt at spille, det er også sjovt at følge live - kom og støt vores lokale 

divisionshold. 

Divisionsspillerne sætter stor pris på opbakning, og hulspil er en unik mulighed for at følge vores 
bedste spillere i kamp. Som publikum har man flere muligheder: følge en bestemt spiller, eller man 
kan vælge at gå rundt på banen og følge alle spillere, samt stille sig fast ved en green og se alle 
spillere, efterhånden som de kommer forbi. Er man ny som publikummer og usikker på, hvordan 
man opholder sig på banen, kontakt da vores sekretariat, som vil være behjælpelig. 

Link til resultater og match datoer 
www.danskgolfunion.dk/turnering/holdturneringer 

Damer, 1. division øst, vælg pulje 02 
Herrer, 3. division øst, vælg pulje 07 
Damer, Kvalifikationsrække, vælg pulje 02 
Herrer, Kvalifikationsrække, vælg pulje 02 
Herrer, Kvalifikationsrække, vælg pulje 03 
Aon, Juniorholdturnering U16B, vælg pulje 01 
Senior, 3. division, vælg pulje 4 
Veteraner, 2. division, vælg pulje 3 
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