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Efter længere tids higen lykkedes det endelig igen at afvikle klubmesterskaber i
Golfafdelingen, som før Corona ramte verden.
Fredag den 3. september 2021 blev mesterskaberne afviklet på Helsingør Golf Klubs flotte
anlæg.
Banen stod i en fantastisk stand og med det scenariske hulforløb i skoven omkring det
flotte klubhus. Med sol fra en skyfri himmel var der lagt i ovnen til en fremragende dag.
Dagen blev indledt med fælles morgenmad, hvorefter de 69 deltagere spillede de 18 huller
efter gunstart kl. 9.00.
Det er imponerende, at det lykkedes at samle så mange golfspillere til vores
klubmesterskaber, idet golfen har rigtigt mange turneringer som afvikles i netop denne
periode, hvor banerne står flot.

Banen var krævende og de mange snævre huller med høje træer krævede stor præcision
fra tee. Trods de krævende forhold blev der scoret flot og der sås hård kamp om de
forskellige placeringer
Efter runden var der socialt samvær på den solbeskinnede terrasse efterfulgt af en
frokostbuffet, hvorunder der var præmieuddeling.

Vinderne blev følgende:

Slagspil Herrer:
Carsten Ekstrøm

79 slag

Thomas Jensen

79 slag

Christian Holt

81 slag

Slagspil Damer:
Amanda Moltke-Leth

77 slag

Rikke Thomassen

81 slag

A-rækken:
Mads Tranberg

38 point

Torben N. Nielsen

36 point

David Borchersen

34 point

Jesper Bangsgaard

34 point

Carsten Lansner

33 point

B-rækken:
Martin Søgaard

34 point

Henrik Albertsen

34 point

Flemming Lehnert

34 point

Frank Lund Nielsen

33 point

Peter Clausen

33 point

Alle vinderne, som ses på nedenstående foto, ønskes tillykke.
Stor tak skal lyde til vore sponsorer Ludv. Bjørne Vinhandel og Formanden for Parken for
loungeadgang til FCK hjemmekamp i kampen mod PAOK for 4 personer.

Golfafdelingen takker Helsingør Golf Klubs personale for stor hjælp på en dejlig golfdag,
hvor der var stor tilslutning og fantastisk humør fra Golfafdelingens medlemmer.

