Sportsjournalisterne vs. PI-golf

Tekst Brian Rasmussen Foto Lars Krabbe og Uffe Kongsted

Match mellem Sportsjournalisterne og PI-golf hos Skovbo Golfklub den 16. august 2021.
Så kom dagen for den årlige holdmatch mellem Sportsjournalisterne og PI-golf, så
humøret var højt og selvtilliden var i top - pokalen skulle jo genvindes. Bilen var pakket
med udstyr, lige et par timer på jobbet inden golfbanen kaldte og det store slag skulle
kæmpes – alt var klart.
Jeg blev naturligvis forsinket på jobbet, hvilket resulterede i, at det blev til en ”kold tyrker”
på hul 1, med et håb om, at der kunne benyttes en ”Mulligan”. Jeg kom på hold med
Christine Bertelsen, Frank L. Nielsen og Lars Krabbe, så jeg kunne ikke forlange meget
mere.

Banen og omgivelserne var i top,
hvilket man desværre ikke kunne
sige om vores ”firkløver”s
præstationer. Enkelte var dygtige
med div. eder og forbandelser og
en anden ”tabte” køllen, så da
vor Herre åbnede for sluserne,
indfandt der sig en naturlig
afkøling, der hjalp lidt på
temperamentet. Regnen
fortsatte med lystige byger over
resten af runden, så om det var det der gjorde, at vi i vores ”firkløver” lå et pænt stykke
fra det samlede gennemsnit for matchen skal være usagt.
PI-golf genvandt desværre ikke
pokalen, så herfra skal lyde et
kæmpe tillykke til
Sportsjournalisterne for at hive
sejren i hus med den smalleste
margin i historien, SGK med
32,182 point i snit og PI
København med 32,167 point i
snit. Der skal ligeledes ønskes
tillykke til de individualister, der
brændte banen af med flotte
stableford point. Vinder med 41 point Iben Bertelsen, nr. 2 med 40 point Tom Arnoldsen
og nr. 3 med 39 point Carsten Marcher samt flere med 38 point. Nærmest pinden blev på
hul 6 vundet af Jan Starup og på hul 17 var Peter Willatzen tættest på flaget i et.
Slutteligt skal der lyde en kæmpe tak til kaptajnerne fra begge foreningerne for igen i år,
at have fremtryllet et fantastisk arrangement.

