
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiibroe Cup 
 
I weekenden har der været afholdt Wiibroe Cup for 45. gang – Danmarks ældste 
eliteturnering. Til start var der 69 herrespillere – hvoraf 30 og lige gik videre til søndagens 
finalespil – der var også 27 damespillere til start, hvoraf 12 spillere og lige gik videre til 
søndagens finalespil. 
 
Fra Hedeland deltog på herresiden Kristian Skorstengaard og Simon Børre Clausen og på 
damesiden deltog Christine Lindeblad og Malene Krølbøll. 
 
I lørdagens 2 runder spillede Kristian runder i 79 og 78 slag og Simon kom rundt i 77 og 79 
slag – hvilket desværre betød, at de begge missede cuttet, som blev +6. 
 
Christine lagde om lørdagen ud med to runder i henholdsvis 73 og 75 slag eller +6 – som 
placerede Christine på en 6. plads og dermed var hun svidere til søndagens finalespil. 
Christines to runder lørdag var bedre end handicap – så humøret var meget højt. 
Malene lagde lørdag ud med to runder i 73 og 73 slag eller +4 – som placerede Malene på 
en delt 3. plads og dermed var hun også videre til søndagens finalespil. Pigerne var meget 
glade – for det viste sig, at de skulle gå i bold sammen om søndagen. 
 
Christine kom rundt i 76 slag om søndagen med et scorekort uden birdies – 14 pars, 3 
bogeys og en dobbelt bogey – hvilket placerede Christine på en 7. plads og en samlet 
score på +11. 
Malenes håb om at avancere i turneringen så ikke ud til at skulle lykkes, da der både på 5. 
og 12. hul indsneg sig en dobbelt bogey, men så startede Malenes birdie fest på hul 14 – 
og hun holede også birdie puts på 15, 16 og 18, og dermed sluttede hun turneringen i en 
samlet score på +4. Da førerbolden kom i klubhuset viste det sig, at Malenes runde i par 
(71 slag) var nok til at vinde turneringen med et enkelt slag. 


