Finalen i stationsturneringen 2021

Tekst af Martin Søgaard, Foto af Søren Norlander

Kære golfere
Fredag den 1. oktober 2021 blev årets finale afviklet på flotte Furesø golfklub. Trods en
vejrudsigt hele ugen lydende på regn og kraftig blæst blev finalen faktisk afviklet i tørvejr
og frisk vind. Det blev på alle måder en dejlig finaledag. Banen stod flot og roughen var
tyk, så alt i alt en fin og udfordrende bane.
Årets finale stod imellem Bellahøj og de
forsvarende mestre fra PISA- St.
Amager.
Samtlige spillere kom flot afsted på hul
1 og matchen var i gang☺

1. singlen var en dyst imellem Martin
Søgaard, Amager og Anders
Stockholm, Bellahøj. Martin havde en
del slag i baghånden qua
handicapforskellen, hvilket han
udnyttede til fulde. Matchen var
spændende, men Martin formåede hele
tiden at være mindst 1 op. Til sidst stak
Martin af og vandt på hul 17.
2. singlen stod imellem Mikkel Hurup, Amager og Stefan Rathsach, Bellahøj. Mikkel
havde mange slag i baghånden, hvilket han også udnyttede. Det krævede dog lidt ekstra
fra Stefan, idet Mikkel var stærkt spillende på forni og var 5 oppe, da de vendte. På
banens sidste 9 huller viste Stefan sig frem og med nogle flotte huller var matchen lige
med 2 huller igen. Matchen blev afgjort på 18, hvor matchen blev delt.
Stillingen var derfor 3 - 1, og afgørelsen af
finalen skulle derfor findes i doublen. Her stod
matchen imellem Rasmus Møller og Claus
Pihlkjær, Amager vs. Lars Jensen og
Morten Koefoed, Bellahøj. En meget lige
match, hvor holdene skiftede om at være 1
oppe. Bellahøj trak dog fra til sidst og med 3
huller igen, var de oppe med 2. Men med en
stærk afslutning, lykkedes det Amager at vinde
de sidste 3 huler og dermed kunne Amager
igen løfte pokalen som mestre af
stationsturneringen.

Vi vil gerne rette en stor tak til
bestyrelsen for et flot afviklet
arrangement igen i år. Vi ses på
golfbanen næste år!

