
Alternativ sommerafslutning i seniorklubben 

Normalt markerer seniorklubben afslutningen på sommersæsonen med en stor 
holdturnering og efterfølgende fællesspisning med præmieoverrækkelse, fællessang m.m. 
omkring 1. november hvert år. 

Men som bekendt er intet normalt i øjeblikket på grund af coronasituationen. 

Det har selvfølgelig også haft betydning for seniorklubben, hvor vi har måttet tilpasse 
turneringer og arrangementer til de restriktioner, som regering og sundhedsmyndigheder 
har meldt ud. 

Vi har derfor ”kun” spillet 24 mod normalt ca. 30 turneringer siden 1. april, vi har her i 
efteråret måttet spille med løbende starter på grund af forsamlingsbegrænsningerne og vi 
har måttet droppe en stor del af de sociale aktiviteter, som normalt er en vigtig del af 
seniorklubbens virke. 

På trods af disse udfordringer møder 80 – 90 seniorer op hver torsdag til en runde golf og 
begrænset socialt samvær – således også torsdag den 5. november, som blev sidste dag 
med sommergreens og små huller. 

Dermed var det muligt at gøre regnskabet op for sommerens gennemgående turnering, 
hvor 149 forskellige spillere deltog i de tællende, individuelle stablefordturneringer. 14 af 
sommerens i alt 24 turneringer var tællende til den gennemgående turnering og 
gennemsnittet af spillernes 10 bedste runder afgjorde placeringen. 

49 spillere havde spillet 10 eller flere af de 14 turneringer og 
vinderen af den gennemgående sommerturnering 2020 
blev Gerhard Müller, som i øvrigt vandt for 3. år i træk.  

Her følger listen over de 5 bedste gennemsnitsscorer: 

1. Gerhard Müller med 36,5 point  
2. Benny F. Riis med 33,4 point 
3. Bente Specht med 33,2 point 
4. Lene Schmidt med 33,2 point 
5. Poul Schrøder med 33,1 point 

Nu har vi så taget hul på vintersæsonen – hvor vi spiller til 
vintergreens på en kortere bane og med visse lempelser 
undervejs i form af måtter, oplæg i bunkers o.l.  

Det kunne bestemt aflæses i scorerne på den første runde 12. 
november, hvor ikke mindre end 38 af 77 spillere lavede over 

36 point med 49 point som dagens topresultat (Sus Tonnisen). Så er vintersæsonen ligesom 
slået i gang! 

Nu bliver det så spændende hvad vejrguderne, regeringen og sundhedsmyndighederne 
tillader af golfspil de kommende måneder – men vi er klar i Silkeborg Rys Seniorklub! 
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