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Vi spiller i al slags vejr. 

Igen i år sidder alle founding members, members og diverse aspiranter og venter i spænding:    

” Har vi mon lavet nogen bro i år?” Nej, det har vi ikke, men til gengæld har vi i vores ærværdige 

lille morgengolfklub været involveret i så meget andet.  

I 2016 var vi med til at fejre banens 25 års fødselsdag – både som med virkende bag 

arrangementerne og som spillere i jubilæumsugens matcher. Forinden kunne vi tage den nye 

terrasse i brug – igen et projekt, der også blev til virkelighed med baggrund i stor og fin støtte 

fra medlemmer af vores lille klub. Som BølleBolsen siger:” Alene kan jeg ingenting, men 

sammen kan vi meget”.  

I årets løb har vi haft i alt 546 deltagere i spil på lørdag morgener og de er kommet banen rundt 

ved at have brugt i alt 39919 slag for enten at kvalificere sig til præmiebordet eller til at komme i 

køkkenet. I årets løb var der kun én enkelt no-return (her nævnes ingen navne, men han er/var 

fra Gerding). Dermed har vi udnyttet vores tildelte tider med 144% - ny rekord, som evt. kan 

anvendes til at lukke næbbene på de højst-pippende lørdagskyllinger. I øvrigt har de for tiden 

også nok at se til, - de ser noget forpjuskede ud og en stor del af deres artsfæller er bukket 

under for den hårde fugleinfluenza. De veterinære myndigheder har anbefalet kyllingerne 

overvejende at opholde sig under tag og være omhyggelige med hygiejnen samt afholde sig fra 

smittefarligt samkvem. 

I år havde vi kun en mindre trup i Skotland – mest for lige at holde forbindelseslinien varm, 

ligesom lead-golfer Lars fik indført J.K.Tjall i livet i og omkring St. Andrews.  



Som sædvanligt arrangerede Der Reiseführer endnu en gang en fin tur til Tyskland. Og som 

sædvanligt var der mange gode forslag om andre baner og nye hoteller, men ligeså sædvanligt 

uden konkrete tiltag fra forslagsstillerne. Så heldigvis fik vi igen en fin tur med godt spil på de 3 

baner og i år med hele 2 vindere. Den helt rigtige vinder bliver naturligvis fejret på et senere 

tidspunkt.  

Det er hårdt at være med som debutant i 

Tyskland.Det har tæret så meget, at 

Knud nu søger om overflytning til Long-

long-Distance afdelingen på Djævleøen. 

Ved afslutningen af sæsonen lovede 

Ledelsen, at der vil komme en god løsning i morgen eller måske en af dagene derefter. Det 

løfte har Ledelsen fortsat til hensigt at holde.  

Vi ser frem til den nye sæson, 
men indtil da ønskes alle founding members, members og diverse årgange/grader af aspiranter, 
medlemmer af long-long-distance afdelingen samt vores gode samarbejdspartnere i Tirsdagspigerne 
(mon ikke vi kan mødes i det nye år?) en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Med venlig hilsen 
Ledelsen 

(Aut. inkassator, Web-master, Vicepræsident og Præsident)                            


