
var der ikke nogen service, flagene var sat, så der aldrig mere vil være kritik af deres normale placeringer. Man skulle overvinde 

de værst tænkelige hulplaceringer. 

Det var 90 muntre spillere der spillede Greenkeepernes turnering, nok årets sjoveste og hyggeligste klubturnering i Hedeland.  

 Der var lagt op til sjov og unormale baneforhold i turneringen, der var 2 flag på 1. hul hvor det orange flag gav dobbelt op på 

point.  Det var andre skøre indfald i løbet af runden, store sten på green, hul kopper der ikke var helt nede i. Der var picnic på 

12. green, her var dækket op med dug & vin + brød i kurven.  På hul 18 lå der rigtig mange efterladte golfbolde og de sad fast, så 

hvis man ramte dem røg ens egen bold pokkers i vej. Længste drive på hul 3 og bolden skulle være på green, flaget stod 

naturligvis ikke bagerst.  Her blev vinder Mette Vest Simonsen, med 1,74 M. til bagkanten af green.  

På hul 2 var store træstammer ”faldet ned” og lå og var i vejen på fairway. På hul 3 var der tættest pinden her lå en spiller og 

flød på green (shoppens mannequin dukke), den dygtige spiller her var Bjarne Helbo med 1,19 til pinden.  

På hul nr. 15 skulle der spilles ”Formel1 golf” det ville sige hullet skulle spilles på tid, fra første slag i bolden på teestedet til 

sidste slag på green af sidste spiller. Uha hvor gik det godt, ikke nogen havde langsomt spil her. Formel1 vindertiden blev 3 min. 

55 sek. Spillet af Annie Hemp, Torben Graff, Ingolf Hallander og Jørgen Østergaard, de fik en velfortjente lille præmie med sig 

hjem.  

På hul 5 var det præcision der krævedes, der var en lang hvid streg ned igennem hele banen, så var det om at komme så tæt 

som overhoved muligt til den, her var det den superskrappe Jonas Hansen med små 13 cm. Til stregen, der blev vinderen, 

præmien her var en godt glas Hedelands honning som bi og greenkeeper Antoine havde sponsoreret.  

Alle samledes i klubhuset hvor der blev nydt frokost buffet i restauranten, inkl. afholdt baneinformations møde. Alt imens 

turnerings ledelsen fik tastet alle scorekort ind og gjort klar til præmie overrækkelsen. 

Da alle vinderne var hyldet og havde modtaget velfortjente præmier, blev der vanen tro udtrukket klappepræmier, så mange fik 

en lille hilsen med hjem fra endnu en god dag i Hedeland.   

Alle deltagerne var efterfølgende enige i at turneringen skal komme igen til næste år, så det lovede chef greenkeeper Jan 

Ebdrup, og vi tror ikke det bliver nemmere til 2016 Greenkeeper turneringen i Hedeland. 

 

Dagens vindere blev: 

A rækken: 
   

C rækken:  
  1 Jørgen  Østergaard 38 

 
1 Helle Lysholm  Faber 39 

2 Maj-Britt  Bjørk 38 
 

2 Britta  Wagnild 38 

3 Daniel Delcomyn  Kuld 37 
 

3 Steffen  Hvam 38 

4 Ole  Clemmensen 37 
 

4 Knud  Sommer 35 
 
B rækken: 

   
D rækken: 

  1 Kim  Stougaard 43 
 

1 Leif  Braunstein 43 

2 Jonas  Hansen 41 
 

2 Peter  Rubæk 40 

3 Rolf  Gudomlund 40 
 

3 Anne-Marie  Saust 34 

4 Kate  Dinesen 38 
 

4 Ella  Sommer 34 

5 Benny Stougaard  Hansen 37 
     6 Hanne  Christoffersen 37 
     

 

  

    

    

    

    

   

    

    

    



    

    

    

   

    

    

    

    

   

    

    

    

    
 

 


