Golfsæsonen skudt i gang
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Så lykkes det endelig at samle en større forsamling til golfafdelingens medlemsmøde.
Det blev både en lidt vemodig, festlig og fremragende eftermiddag/aften.
Den vemodige del bestod i at formanden gennem 22 år
ønskede at stoppe på toppen. Dan Berthelin blev takket for
sit store arbejde i PI-KBH, Goldafdelingen, samt golfsporten
i politiregi i det hele taget gennem årene.
Den festlige i at formanden fra PI-KBH, Gunnar Nørager,
var at sige nogle flotte ord. Der var video hilsen fra
Vestegnen, samt nok det størst antal medlemmer til et
medlemsmøde var mødt op. Tusind tak til alle for at give
Dan en flot afsked. Han stopper dog ikke helt, da han stadig
er en del af bestyrelsen. Blot med andre opgaver.
Den afgående formand

Stort tillykke til Jesper Bangsgaard med valget som ny formand og Frank Lund-Nielsen
som den nye økonomi jonglør.
I forbindelse medlemsmødet blev der også fortaget lodtrækning til årets stationsturnering.
På bedste stil fra internationale turneringer var der små fine sedler med holdenes navne i
hver sin farvestrålende kugle.
Medlemmerne fik lov at trække, så turneringsledelsen ikke skulle stå for skud om aftalt
spil☺
Til dette års turnering var 16 hold tilmeldt, hvilket blev fordelt i 4 puljer. Det hele ender ud
i en finale den 6. oktober.
Det bliver spændende om de sidste 2 års vindere fra Amager bliver slået af pinden.

Den fremragende del bestod i den afsluttende golf i simulatorene i Grøndal centeret. En
hurtig sammensat turnering fra den nye formand, så alle fik spillet så meget golf som
muligt.
Det var en god start på sæson 2022, som kun kan blive god.
Til dem som endnu ikke spiller golf vil Dan Berthelin arrangere et Åbent hus den 21. juni,
hvor man kan stifte bekendtskab med golfen. Mere om det senere.

