
I weekenden d. 23-24. april spillede Hedeland Golfklubs ene herrehold , der spiller i kvalifikationsrækkens 
pulje 4, (Hedelands 2. hold) på hjemmebane mod Værebro (lørdag) og Værløse (søndag).  
Hedeland vandt begge kampe 9-5.  
 
En rigtig god start på sæsonen, hvor alle kæmpede forbilledligt og trak sejrene i hus, på trods af afbud fra 
højere rangerede spillere.  
Tak til alle for en solid holdindsats! 
 
Vi ser frem til kommende matcher i weekenden 28-29. maj mod hhv. Dragør og Værebro på udebane, hvor 
vi forventer, at stille i stærkeste opstilling.  
 
3. holdet, der spiller i kvalifikationsrækkens pulje 5 spillede mod Dragsholm lørdag og Albertslund søndag. 
Begge kampe på udebane. 
Lørdag blev en lidt kedelig fornøjelse, da vi tabte 0-14. Dog skal det siges at drengene kæmpede bravt og 
flere kampe var tætte. 
Søndag var det tid til at besøge Albertslund. Kampen skulle starte kl. 9.10 men grundet frost kom vi først i 
gang kl 10.00. Efter endelig at være kommet afsted måtte spillet afbrydes inden vi var nået igennem de 
første 9 grundet hagl / sne. Banen var dækket og det var ikke muligt at spille videre. Så vi måtte trække i 
klubhuset og vi blev enige om at give det en halv times tid, for at se om det blev bedre. Det lykkes:) Efter ca. 
45 min kunne vi fortsætte. 
Kampen blev tæt og 4 ud af 6 kampe blev afgjort på sidste hul. Blandt andet forursome hvor Morten & Kim 
var nede med 3 efter 8 huller og inden 17 hul var nede med 1. 
Så blev 17 vundet og på 18 slog Morten ind til en givet fra ca. 70 meter:) Kampens resultat blev 9-5 til 
Hedeland: så 2 dejlige point til kontoen efter en hård start lørdag. 
Super godt gået og tak for indsatsen til alle i weekenden 
 
Næste runder gælder det hjemmekampe. d. 28-5 mod Midtsjælland og d. 29-5 mod Dragsholm 
 
 
 
 


