Årets finale i golf

Tekst og foto af Martin Søgaard og søren Norlander

Fredag den 9. oktober 2020 blev årets finale afviklet på flotte Ledreborg Palace Golf Klub.
Trods en vejrudsigt hele ugen lydende på regn og kraftig blæst blev finalen faktisk afviklet
i tørvejr med solen skinnende hele tiden. Der var næsten vindstille, så det blev på alle måder
en dejlig finaledag. Ud over de fantastiske flotte omgivelser, var dyrelivet også
repræsenteret på golfbanen, med hundredevis af fasaner og mange rådyr.
Årets finale stod imellem de finalevante spillere fra Bestyrelsen og de altid ”lige ved og
næsten” spillere fra St. Amager.
Til dagens finale var Amagers flotte uniformering blevet udvidet med flotte PISA kasketter.
(muligvis en smule intimiderende for bestyrelsen)
Samtlige spillere kom flot afsted på hul 1 og matchen var i gang☺
1. singlen var en dyst imellem Anders Hamberg, Amager og Kasper J. Jensen,
Bestyrelsen. Anders havde lidt slag i baghånden qua handicapforskellen, hvilket han

udnyttede til fulde. Matchen var spændende, men Anders formåede hele tiden at være
mindst 1 op. Til sidst stak Anders af og vandt sikkert.
2. singlen stod imellem Claus Pihlkjær, Amager og Frank Lund-Nielsen,
bestyrelsen. Frank havde en del slag i baghånden, hvilket han også udnyttede. Det
krævede dog lidt ekstra fra Frank, idet Claus var stærkt spillende og ramte midt fairway i
samtlige udslag. Der var spænding om resultatet, hvor de to fulgtes pænt ad til midt på
runden. På banens sidste 9 huller viste Frank sig for stærk og vandt nogle vigtige huller i
træk.
Stillingen var derfor helt lige 2 - 2, og afgørelsen af finalen skulle derfor findes i doublen.
Her stod matchen imellem Rasmus Møller og Martin Søgaard, Amager vs. Søren
Norlander og Kim Bo Munthesen, Bestyrelsen. Efter en deler på første hul, steppede
Amager op, og med nogle virkelige flotte huller og en smule held, var Amager 5 op efter 7
huller. Den start kom Bestyrelsen sig ikke over og med på hul 16 kom Amager igen 4 op
og matchen var afgjort.
Reservedoublen stod mellem Simon Mørck og Michael Spøge Olsen, Amager vs. Dan
Berthelin og Jesper Bangsgaard, Bestyrelsen. Her viste Bestyrelsen sig stærkest og
vandt fortjent.
Vi vil gerne rette en stor tak til bestyrelsen for et flot afviklet arrangement igen i år. Vi ses
på golfbanen næste år!

