
 
 
 

Skørping d. 29. januar 2015 
 

 
Til Lørdagskyllingerne, 
 
Det er med stor glæde, at Ledelsen fra ovennævnte klub erfarer, at fjerkræslagteriet i 
Skovsgaard snart lukkes ned. Det er vores klare opfattelse, at dette kunne minimere det 
efterhånden synlige frafald af deltagere i ”Lørdagskyllingerne”, som vi har konstateret 
igennem det forgangne år. Det skal også straks udtrykkes tydeligt, at Jeres ve og vel ligger 
os meget på sinde, ligesom vi stort set hver lørdag omfatter Jer enten ved vores 
morgenbøn eller ved vores sædvanlige præmieuddeling, som de hurtigste af Jer engang 
imellem lige når at overvære det sidste af. Det er anerkendelsesværdigt, at nogle af Jer 
med iver forsøger at komme op i enden på os, men disse tendenser bør holdes i ave, for 
det vil der kun komme noget snavs ud af.  
 
I samme forbindelse vil vi udtrykke vores respekt og taknemmelighed for, at I venligt 
holder Jer lidt tilbage, når vi er mange deltagere i DeHanegale. Vi prøver efter bedste evne 
at få op til 6 bolde af sted i vores tider mellem 7.30 og 8.00 – bl.a. ved, at de første hold 
bliver sendt ud fra morgenmaden allerede kl. 7.20, men vi må konstatere, at der 
efterhånden er en del, der går ud tidligt – også i tider, der er meget tæt på vores første tid 
7.30.  
 
I vores klub diskuterer vi fortsat Jeres flok - også ofte Jeres fremsatte statement om, at I 
repræsenterer klubbens intelligentsia. Nu findes intelligens jo i mange afskygninger, men 
flere har fortalt, at der iblandt Jer skulle være indtil flere professorer – men ingen har 
endnu med bestemthed kunne spotte, hvem disse evt. kunne være. Det skal dog siges, at 
flere har haft forslag om, at det kunne dreje sig om ET eller Høgen, medens kun en enkelt 
- (en gæst ved navn Anders Rye Andersen) - har foreslået Jens Rye!  Men ham har vi så 
ofte hørt på, så det kan bestemt ikke være ham.  
 
Ligeledes i vores klub mener flere, at Jeres klub skulle tage navneforandring til 
”Kyllingerne/Hønnikerne”. Dette ville dog definitionsmæssigt være falsk varebetegnelse, 
idet hønniker er karakteriseret ved at være æglæggende, hvilket vi ikke mener, er tilfældet 
hos nogen af Jeres assorterede. A pro pos en større fødevareskandale for nogle år siden, 
kunne det efter vores fattige mening være mere passende at se på, om I går rundt med 
noget gammelt kød, som skulle have været behandlet på passende vis for længst. Vi er 
dog ganske tilfredse med, at disse ”udsætterhøns” (som burde være det rettelige navn) 
fortsat er med Jer engang imellem. Her kan vi sammen med Jer glæde os over 
greenkeepernes hyppigere græsslåning af rough´s, hvorved man tydeligere kan se dem 
gå og pikke rundt på banen og dennes omgivelser.   



Overordnet set må vi desværre konstatere, at jeres klub ikke bidrager meget til moder-
klubbens ve og vel samt udvikling. Alligevel skal det anerkendes, at vores ærværdige lille 
klub har haft en vis glæde og hjælp af en fra Jeres flok - bl.a. ved et større broprojekt, 
selvom vi dog må sige, at ”én kylling gør ingen bro”, - men lidt har også ret!  
Heldigvis har bemeldte person i det forløbne år fundet endnu en albino muldvarp, således 
at han nu kan få lavet en ny tegnebog – den gamle blev nemlig lyserød efter at have været 
fremme i lyset.   
 
Vi har i Ledelsen drøftet, om vi kunne hjælpe lidt med Jeres rekruttering af nye proselytter 
– bl.a med forslaget om, at de 2 dårligst placerede over året i vores klub skulle kunne 
rykkes ned til Kyllingerne. Flere, der har ligget i denne farezone, har imidlertid truet med i 
så fald at skifte til en anden golfklub – og det har vi bestemt ikke sympati for, så I/vi må 
finde på noget andet.   
 
Bedre sent end aldrig afholder i nu en afslutningsfest her ultimo januar, hvor vi andre 
planlægger den nye sæson. Vi vil ønske Jer en god fest og nødvendig held og lykke med 
den kommende sæson. Jeres kassemester opfordres herved til på vores vegne at 
udbringe et leve for Lørdagskyllingerne, og da det ikke koster noget, er han helt sikkert 
med på den: 
 

Lørdagskyllingerne leve ----- 
 
 
 
Med venligste hilsener 
 
”DeHanegale/Tirsdagspigernes Venner” 
  
  / Præsidiet  


