
En dejlig match, hvor vejrguderne var med os, trods lidt dystre udsigter. Men lige bortset 

fra et par enkelte regndråber i starten bød dagen også på dejlig solskin, men vinden 

blæste os alle godt igennem. 

Matchen blev afviklet i god ro og orden, og Lone havde som sædvane sørget for at 

forplejningen gik som den skulle. Vi fik en dejlig menu fra Møllebistroen i Auning. 

Efter middagen introducerede vores formand Peter Mosdal vores nye medarbejder på 

kontoret, som havde insisteret på at give indkickningskage til ”medarbejderne”, som i 

dagens anledning blev døbt om til medlemmerne, som til dagens match talte 101 

personer.  En pragtfuldt kaloriebombe, som blev nydt til kaffen. Tak til Lone Rytter 



Nærmest flaget på 4 blev snuppet af Erik 

Rasmussen med en så tæt på hole in one, 

som det næsten kan være – kun 7 cm fra 

kanten og på hul 10 blev det med 7,46 m til 

Bobby Brix (blev ved præmieoverrækkelsen 

dubleret) 

Resten af resultaterne kan ses på resultatlisten i golfbox. Matchen var også tællende i 

Synoptik Cup og den opdaterede liste kan ses på Synoptik Cups hjemmeside eller på 

opslagstavlen i klubben. 

 

Længste drive hos damerne:  

Pia Rosengren 

Derefter fortsatte vi med præmieoverrækkelserne som blev  overrakt af Sparekassen 

Kronjylland’s repræsentant Helle Skipper. 

Længste drive blev hos herrerne: 

Peter Mosdal 

I C-rækken blev vinderne: 

Nr. 1 - Kirsten Jensen med 39 point 

Nr. 2 - Jette Rasmussen med 39 point  

Nr. 3 - Steen Rokbøl med 33 point 

Nr. 4 – Niels Foss med 33 point 

Der var flere med 33 point, men med højere 

handicap. 

I B-rækken blev vinderne 

Nr. 1 - Erik Rasmussen med 40 point 

Nr. 2 - Ove Vinther med 39 point 

Nr. 3 - John Friis med 35 point  

Nr. 4 – Bent Pedersen med 34 point 

 

I A-rækken var der ikke så mange 

deltagere, men sikke scores.  

Nr. 1 blev Martin Pedersen med +1 

Nr. 2 blev Jacob Jensen også med 

+1 


