
Seniorklubbens sommerafslutning 2022 
  

 
 
Vinder af den gennemgående sommerturnering Torkild Petersen sammen med vinderne af 
dagens holdturnering (A- og B-rækken). 
 
Seniorklubben får stadig tilgang af nye seniorer og vi har faktisk haft venteliste, da vi i efteråret nåede 200 
medlemmer - nu er der dog igen nogle ledige pladser.  
  
95 seniorer deltog i en holdturnering, som markerede afslutningen på sommerens turneringer, hvor vi har spillet en 
række forskellige turneringsformer – individuelle turneringer, parturneringer og holdturneringer. 
 
Derudover har vi haft ture til golfbaner i bl.a. Hammel, Mariagerfjord, Hobro og Nordvestjysk Golfklub og senest har 
40 seniorer netop været med på en uges golftur til Montado Golf Resort i Portugal. 
  
Sommerens sidste holdturnering blev afviklet i perfekt golf-/efterårsvejr og skoven omkring golfbanen stod i 
fantastiske farver, så forudsætningerne for en god dag i golfklubben var bestemt tilstede. Stor ros til klubbens 
greenkeepere for deres indsats med vedligehold af banen. 
  
Reglerne var noget anderledes end normalt, da hvert af de 18 huller havde sine egne regler, fx skulle man putte med 
en venstrehåndsputter, bruge et kast undervejs og holdet kunne miste alle sine point på Vest 4, hvis bare én af 
spillerne sendte sin bold i en bunker. 
  



Alle var da også enige om at det blev en rigtig hyggelig dag. Der blev spillet golf, spist dejlig mad (tak til cafe-
personalet), drukket kaffe og fordelt en masse præmier – dels til vinderne i dagens holdturnering og dels til vinderne 
i den gennemgående sommerturnering - og så var der en del klappepræmier derudover. Ca. 75 flasker vin fik nye 
”ejere”. 
  
På grund af de mange deltagere var turneringen delt op i 2 præmierækker og her er de 3 bedste hold i hhv. A- og B-
rækken: 
  
A1. Gunna Horup, Anne Lise Bahr Kristensen, Flemming Jørgensen og Walter Kobow med 146 point 

A2. Hanne Svendsen, Sigvald Nielsen, Niels Ancher Andersen og Mogens Jesperssen med 142 point 
  
A3. Marianne Lindballe, Lars Strømholt, Finn Svendstrup og Tom V. Jacobsen med 137 point 
 
B1. Hanne Neumann, Tove Lenith, Carl Ramsing og Gunnar Sørensen med 138 point 
 
B2. Mona Hjorth, Poul Bjerg Larsen, Palle Lengsholm og Steffen Frisch med 131 point 
 
B3. Lene Damsø, Tækker Jepsen, Torben Weng og Per Mossin med 131 point 
 
I løbet af sommersæsonen er der afviklet 26 turneringsrunder hvoraf de 15 talte med i den gennemgående, 
individuelle turnering og de 6 bedste/dygtigste spillere i sommersæsonens gennemgående turnering blev: 
 
1. Torkild Petersen med et gennemsnit på 38,1 point 
  
2. Lars Strømholt med et gennemsnit på 34,2 point 
  
3. Annie Dickmann med et gennemsnit på 34,0 point 
  
4. Per Laursen med et gennemsnit på 33,9 point 
  
5. Gerhard Müller med et gennemsnit på 33,9 point 
 
6. Sigvald Nielsen med et gennemsnit på 33,9 point. 
 
Resultater betyder at Torkild Petersen nu er indehaver af vandrepokalerne for såvel sommer- som 
vinterturneringerne - godt gået! 
  
Seniorklubben tager nu fat på vintersæsonen, hvor banen om et par uger bliver kortere og hullerne større, og der er 
lavet en turneringsplan med forskellige turneringsformer til de næste 5 måneder. 
  
Næste specialarrangement i Seniorklubben er torsdag den 15. december, hvor vi runder året af med en 
holdturnering med efterfølgende julefrokost m.m. 
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