
                                                  

 

     Formandens klumme  

Jeg ønsker indledningsvis alle medlemmer, medarbejdere og sponsorer et rigtigt godt, og 

lykkebringende nyt år, med stor tak for året som gik. 

Sæson 2016: 

Banen: Vi kom noget desværre noget bagud med vedligeholdelsen af banen, da klubbens 

nyansatte greenkeeper sagde sit job op, og stoppede med udgangen af juni måned, hvor vi var 

inde i en tørkeperiode, som tog hårdt til banen.  

Vores vandingsanlæg virkede ikke optimalt i tørkeperioden, men det er nu ved at være et 

overstået problem. 

Anført af klubbens nye baneudvalgsformand, Bent H. Mikkelsen, blev efterslæbet indhentet, og 

vi ansatte pr. 1. september en ny og erfaren greenkeeper, Henning Lund, som sammen med de 

ansatte og baneudvalgsformanden har fået banen godt op at stå igen.  

Tak til greenkeeperstaben og baneudvalgsformanden for den store indsats, og tak til de 

medlemmer som giver en hånd med på banen. 

Økonomisk ser det nogenlunde fornuftigt ud, men heller ikke mere, selvom vi får et lille 

overskud i 2016, efter regnskabsmæssige afskrivninger. 

Udgiften til renoveringen af vandingsanlægget blev dyr, og udgiften hertil var ikke budgetteret. 

Det er 4 år i træk vi har overskud, og egenkapitalen er positiv, om end ikke særlig stor. 

Gæstespillere: 

Indtægten og antal gæstespillere er nogenlunde det samme som året før, selvom der er lidt færre 

gæstespillere til fuld pris, men det opvejes af, at der er flere gæstespillere som har benyttet sig af 

det gode golftilbud, som vi udbyder sammen med Ærø Hotel, Marstal.  



Medlemmer: 

Indtægten fra kontingenter i 2016 er faldet med ca. kr. 63.000. 

Desværre mister vi flere aktive seniorer, end vi får nye ind, og tendensen ser desværre ud til at 

fortsætte, da der er forholdsvis mange aktive seniorer, der har meldt sig ud pr. 1.1.2017, eller 

overgår til flexmedlemskab.  

Det er en bekymrende udvikling, som bestyrelsen endnu engang vil sætte fokus på, men vi kan 

ikke klare det alene, så vi appellerer kraftigt til at også medlemmerne vil yde en stor indsats for at 

skaffe nye medlemmer.  

Bestyrelsen modtager gerne forslag til hvordan der kan skaffes flere medlemmer. 

Sponsorer: 

Vi mistede i 2014 en del sponsorer, og i 2015 har den største sponsor se sig nødsaget til at 

nedsætte beløbet væsentligt, og den næststørste sponsor har opsagt aftalen, på grund af ny 

politik for sponsorater i koncernen.  

Det betød samlet set en reduktion af sponsorindtægterne på kr. 55.000. 

Bestyrelsen skaffede dog en del nye sponsorer i 2016, så reduktionen blev noget mindre end 

frygtet, nemlig ca. kr. 25.000. 

Vi leder fortsat efter en hovedsponsor, men indtil videre er det ikke lykkedes os at finde en. 

Sæson 2017: 

På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge et budget for 2017, og give et 

bud på hvad vi vil gøre for at øge indtægterne.  

Vi kan ikke spare mere end vi gør, hvis vi skal have en bane i god stand. 

Ny formand i Ærø Golf Klub i 2017: 

Jeg er på valg på dette års generalforsamling, og jeg har besluttet mig for ikke at modtage 

genvalg. 

Jeg har nu stået i spidsen for klubben i 9 år, og føler at jeg har ”aftjent min værnepligt”, 

så jeg giver nu stafetten videre til min afløser. 

Tidspunktet for et formandsskifte, er efter min mening velvagt:  

 Der er genopbygget et godt greenkeeper-team, som får stor hjælp af mange medlemmer, 

der yder frivilligt arbejde. 

 Klubben er godt organiseret, med dygtige og engagerede medlemmer, i de forskellige 

udvalg. 

 



Jeg offentliggjorde min beslutning i god tid inden generalforsamlingen, så den øvrige bestyrelse 

sammen med medlemmerne, fik rimelig god tid til at finde en ny formand. 

Kaj Nøttrup 

(Læs også formandens tale ved ÆGKs 10-årsjubilæum på side 11-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

i Ærø Golf Klub. 

lørdag den 4. februar 2017 kl. 11:00 på Cafe Arthur i Søby. 

Dagsorden iflg. § 8 i vedtægterne, som kan læses på klubbens hjemmeside 
under:  medlemsside/klubinformation/vedtægter. 

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægternes § 5: 

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse for fuldtids aktive medlemmer fra 
5.900kr årligt til 6.100 årligt med virkning fra 01.07.2017, hvor der vil blive 
opkrævet 3.050kr for 2. halvår af 2017. 
  
Ligeledes foreslås kontingentet for Langdistancemedlemmer forhøjet fra 2.450kr 
årligt til 3.000kr årligt ligeledes med virkning fra 01.07.2017, hvor der vil blive 
opkrævet 1.500kr for 2. halvår 2017. 
  
Øvrige medlemsgrupper forbliver uændret. 
  
Kontingentforhøjelsen skal ses som som en naturlig regulering i forhold til 
prisudviklingen i øvrigt. 
  

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. 

Bestyrelsen 

  

Husk tilmelding til den efterfølgende æggekagespisning 

pris 100kr/prs 

Tilmeld dig senest den 27. januar enten pr. mail eller på tlf. 3012 5054 

  

 

 



     

KONTORSERVICE  

I 2016 har vi været en ”fast stab” på 8 personer til at klare opgaverne.  
Vagterne er blevet fordelt uden problemer og der har således været en servicemedarbejder til 
stede i klubhuset hver dag fra april til oktober, hvor vi har haft bemandet efter behov. Flot ! Og 
stor tak til de medlemmer, der har udført et stort frivilligt arbejde.  
 
Vi har haft en rigtig god sæson – dejligt mange greenfee-spillere (2.114 på stor bane og 145 på 
korthulsbanen) og dermed også i perioder dejligt travlt.  
Det er en pæn stigning i forhold til sidste år - ca. + 10% - og de billige færgebilletter i efteråret er 
uden tvivl en medvirkende årsag, vi kan så kun håbe det vil friste endnu flere til næste år. 
 
Vi har i år ikke modtaget mange emails med feedback fra vore gæster, men ved personlig 
kontakt er vi igen blevet rost for vores service, og banen er blevet karakteriseret som flot, tilpas 
krævende, fantastisk beliggende, velpasset og trimmet i forhold til de ressourcer vi har til 
rådighed.  
 
Lad os håbe de flotte kommentarer medfører lige så mange besøg igen til næste år fra såvel 
”klubber-i-klubben” som gæstespillere i al almindelighed.  
 
Vores Golfbox-system har i år fungeret upåklageligt. Vi kan dog stadig konstatere, at langt de 
fleste gæstespillere har behov for hjælp ved indtjekningen.  
 
Jeg håber at vi også i sæson 2017 kan fortsætte med en fast stab, der varetager 
servicefunktionen, så vi kan byde vores gæster velkommen til nogle inbydende lokaliteter og en 
flot bane.  
 

Poul Erik 
 

 
 

 



Fra Chef-greenkeeperen 

Efter 4 måneder i Ærø Golfklub, skriver jeg her mit første indlæg til klubbladet. Jeg er faldet 

rigtig godt til i klubben og befinder mig godt på Ærø og i Fyrmesterboligen. 

Vi har i greenkeeper-teamet haft et travlt efterår med at få banen klar til vinteren. Greens er 

blevet priklet to gange og proppet en gang og efterfølgende topdresset med vasket sand, og vi 

har afsluttet behandlingen med svampemidler på alle greens. Frivillige er i gang med at 

buskrydde og opstamme buske og træ på vore diger og er til dato kommet til hul 12. Vi arbejder 

også på at få maskinparken i topform for at imødekomme de udfordringer vi uvægerligt vil se 

også i løbet af den nye sæson.  

Vandingsanlægget har været en stor udfordring gennem golfklubbens levetid og er det stadig. 

Bent har brugt oceaner af tid på det, og vi arbejder hårdt på at få anlægget til at fungere optimalt 

til sæsonstart. 

I 2017 vil vi arbejde på at højne anlæggets standard til det niveau, dette fantastiske anlæg 

fortjener. Dette indebærer overvejelser vedrørende bl.a. klippeteknik, vedligeholdelse af materiel, 

oftere luftning af greens med efterfølgende topdressing. Samtidig vil vi ud fra den allerede 

foretagne jordanalyse sammensætte et plejeprogram med de nødvendige produkter og mængder. 

En stor tak til medarbejdere, klubmedlemmer og bestyrelse for jeres store engagement - et 

usædvanligt engagement jeg ikke har mødt tidligere i min karriere, og uden dette ville det være 

svært at få hverdagen i klubben til at fungere. Også Baneudvalget med Bent i spidsen fungerer 

utrolig godt og er en stor støtte i det daglige arbejde. Til sidst en stor tak til den snart afgående 

formand, Kaj – du har efter min overbevisning været en uvurderlig person i golfklubbens 

overlevelse og mange tak for det. 

Jeg glæder mig til et fortsat godt samarbejde i det nye år og ønsker jer alle et fantastisk 2017. 

 Henning Lund 

 

 



TURNERINGSPLAN 2017 

Søndag 9.april 10.00 Åbningsmatch Fourball*  150 kr 

Søndag 23. april 10.00 SYDBANK Stableford  150 kr 

Lørdag 6. maj 13.00 RISE SPAREKASSE Hallington ** 150 kr 

Søndag 11. juni SUPERBRUGSEN A:Slagspil/B:Stb 150 kr 

Søndag 13. august Slå et slag… Stb 3 køller 150 kr 

Lørdag 26. august + 

     Søndag 27. august Klubmesterskab Slagspil  200 kr 

Søndag 15. oktober Afslutningsmatch Flagspil m/hcp 150 kr 

 

*I tilmelder jer individuelt. Turneringsledelsen sammensætter hold a 2 personer, således at der er 

nogenlunde handicap-lighed i holdene. 

**nærmere forklaring følger, når matchen sættes op. 

 

DAMEDAG 

I de sidste par år har vi oplevet et stadig ringere fremmøde til vores ugentlige damedag. Dette 

kan skyldes at en del damer spiller ved Begynder- og Kaninmatcher onsdag aften og derfor ikke 

har lyst til at stille op igen torsdag formiddag. 

Vi har derfor besluttet at prøve at flytte til en anden dag: 

DAMEDAG 2017 : 

Fredage kl. 10.00 – tilmelding er ikke nødvendig, men vær klar ca 09.30 

Vi glæder os til at se rigtig mange. Vi starter i april – nærmere om første dato følger, når vi ved 

hvordan foråret bliver vejrmæssigt. 

Inge/Mette  



DAMETUR 2017 : 12-14. juni 

Turen går til Hovborg Kro som ligger øst for Varde. 

   

Vi spiller Gyttegård på vejen derover, den ligger kun ca. 20 min. kørsel fra Hovborg.  

 

 

 

 

Det koster kr. 1875,- i delt dobbeltværelse og kr. 2025,- i enkeltværelse. 

I denne pris er inkluderet 2 overnatninger, 3 x greenfee, 1 x 3 retters menu, 1 x 2 retters menu 

samt mulighed for at smøre en ”klapper” til morgenmaden som vi kan tage med på banen. 

Vi kører, ligesom i 2016, 2 i hver bil. Vi finder selv sammen i bilerne og værelserne. 

Der skal betales et depositum på kr. 300,- (mere om det senere). 

Vi håber der er lige så stor tilmelding som i år så vi kan få en rigtig god tur igen. 

Sidste tilmelding er den 15. februar 2017 til Mette eller Anette 

Sende en mail til persbro.ml@gmail.com eller anette@ullman.dk 

Når vi har tilmeldingerne vil I få mail om det endelige arrangement.  

Anette og Mette 

og sidste dag (for dem som har kræfter til det) 

spiller vi Holsted som ligger et kvarters kørsel fra 

kroen. 

 

2. dag spiller vi Ribe, som ligger ca. 

45 min kørsel fra Hovborg 

mailto:persbro.ml@gmail.com
mailto:anette@ullman.dk


Fredrik Johnsson fortsætter i Ærø Golfklub i 2017 . 

Næste sæson kommer Fredrik 15 gange, med start 24/4 - når vi for alvor mærker , at vi mangler 

lidt instruktion så sæsonen  bliver bedre. 

30 april afholder vi Vennegolf/ Golfens dag så vi kan få nye medlemmer. Vi fik 8 nye aktive 

medlemmer i år, og må have som mål at øge antallet i 2017. 

Det kræver en fælles indsats for at få det til at lykkes ! 

Fredriks træningsdage er lagt, så vi kan starte 2 begynderkurser næste år. 

Begynder matcherne har været afholdt med god hjælp af frivillige og udvalgsmedlemmerne. 

Hilsen begynderudvalget. 

 

 

GOLF/BRIDGE PÅ ÆRØ PINSEN 2016. 

Med sidste års succes i god hukommelse, glædet vi os til at gentage konkurrencen. 

Tilmeldinger løb ind med god fart, så forventningen var stor ! Bliver det ventelister i år også? 

Nej, vi faldt til jorden igen, med lidt færre deltagere end første år. 

Når det så er sagt, var årets turnering god. Med hjælp af mange frivillige hjælpere, godt vejr, 

mange sponsor-præmier og flot bane var deltagerne meget tilfredse. Flere af deltagerne var her 

for 3. gang, og mange sagde : vi ses næste år ! 

Vi glæder os til pinsen 2017 ! 

På vegne af Golf og Bridgekomiteen Bodil Lamberg 

 

 



OG SÅ FEJREDE VI 10-ÅRS JUBILÆUM – den 3. september  

  

 

           

          

      

Derefter ankom mange inviterede gæster til den officielle del af festen. I alt ca. 100 var tilstede til 

taler, suppleret med pøler, øl, vin og vand. 

 

  

Vejret viste sig fra sin allerbedste side med blå 

himmel, sol og vind. 

Mange medlemmer var tidligt på færde for at gøre 

alt klar til fejring af den store dag. 

Dagens program begyndte med en en 8-hullers 

match for medlemmerne. 



         

Klubbens formand, Knud Kiel Rasmussen fortalte om den spændende, men også vanskelige 

start- og anlægsperiode. Nuværende formand Kaj Nøttrup talte om klubbens historik og sjove 

anekdoter fra tanke til handling, samt de udfordringer klubben har og står overfor i fremtiden. 

(Læs formandens tale i sin helhed andetsteds i dette blad) 

Ærøs borgmester Jørgen Otto Jørgensen var meget, meget glad for at golfklubben har klaret sig 

så godt igennem de første 10 år. 

DGU formanden Jim Staffensen var stolt over golfbanens beliggenhed og beskaffenhed. 

Banearkitekt Henrik Jacobsen fortalte om hans ide med banens tilblivelse og udformning.  

                                                                                                     

 

               

          

En helt igennem vellykket jubilæums-dag.                              

Stor tak til arbejdsgruppen: Hanne Lindholm, Bodil Lamberg, Anette Ulmann, Mette Lage, Toni 

Løfvald, Inge Løfvald, Alice Hansen og Susanne Bramstrup. 

Yuko Badino sagde nogle mindeord om sin far Frederik 

Badino. Familien har skænket en minde-bænk, som nu er 

opstillet ved hul 5, hvor Frederik ofte tog en lille pause og 

nød udsigten. 

Så nåede vi til dagens højdepunkt: Hole-in-one konkurrence på 

hul 10 - præmien var en ny Folkevogn værdi 200.000 kr 

sponseret af Ærø Autocenter, Marstal. 

Da det ikke lykkedes nogen, at ramme i hullet, viser vi her lidt 

forskellige stance- og svingmetoder :                                                                                                   

 



 

Formandens Jubilæumstale, lørdag den 3. september 

Det var i går 10 siden, at stor bane blev indviet, efter et forudgående langt og omfattende 

arbejde med at få projektet op at stå. 

En stor tak til de ildsjæle som påtog sig at få en golfbane etableret på Ærø. 

Et 10 års jubilæum er i sig selv nok ikke så imponerende, og slet ikke set i sammenligning med 

andre idrætsforeninger på Ærø. 

Men vi er alligevel meget stolte over at kunne fejre dagen. 

For nogle år siden så det nemlig ikke ud til at klubben kunne overleve. 

Ret hurtigt efter etableringen viste det sig, at klubbens indtægter ikke var store nok til at 

servicere klubbens finansielle forpligtelser. 

Det blev nødvendigt at gå i dialog med klubbens långivere om en sanering af gælden, og det 

lykkedes i 2013 efter lange og svære forhandlinger, så vi undgik en truende konkurs. 

Økonomien er fortsat stram, men vi har hidtil holdt skruen i vandet, også på grund af 

økonomisk hjælp fra en del af vores medlemmer, og frivilligt arbejde på bane m.v. 

Jeg plejer at sammenligne klubbens økonomi med humlebien, som angiveligt slet ikke 

skulle kunne flyve, men gør det alligevel. 

Golfklubben har det mest skrabede budget blandt danske golfklubber, og det burde ikke kunne 

lade sig gøre at overleve, men vi gør det alligevel. 

Det kan være vi skal have Humlebien som maskot, eller logo??  

Nå, i dag skal vi feste, og glemme alt om problemer og udfordringer, så lad os tage de 

positive briller på, og fremhæve alle de gode ting der også er. 

 



   

Vi har et rigtig godt socialt samvær i klubben. 

Det er hele øens golfklub, som mange stærke kræfter ønsker at bevare. 

Kommunens vil gerne have nogle flere tilflyttere, og satser på bl.a. at tiltrække det 

såkaldte grå guld.  

Og her passer en golfbane fint ind.  

Jeg har talt med medlemmer, som ikke havde valgt at bosætte sig på Ærø, hvis vi ikke havde haft 

en golfbane. 

Vi har p.t. godt 2.000 gæstespillere om året, og siden starten har der været knap 25.000 

gæstespillere.  

Tænk på hvilken indtægt der har givet på færgerne, overnatningssteder, restauranter m.v.  

Hvis vi regner med et gennemsnitligt forbrug pr. gæstespillere på kr. 1000, hvilket er lavt 

sat, har det medført en indtægt til øen på 25 mio. over de sidste 10 år. 

Vi har et godt samarbejde med Ærø Hotel, Marstal om salg af golfpakker. 

 Det tiltrækker et stort og stigende antal gæstespillere. 

De billige færgebilletter i skuldersæsonen, vil helt sikkert også tiltrække flere golfspillere, når 

budskabet når ud. 

Vi har mange sponsorer som bakker klubben op, og det er vi yderst taknemmelige for. 

Inden jeg givet ordet tilbage til Susanne Bramstrup, vil jeg takke de 3 gæstetalere fordi de 

ville fejre dagen sammen med os. 

Også en stor tak til jubilæumsudvalget, som har brugt mange timer på at få arrangementet op at 

stå. 

Kaj Nøttrup 

Formanden iført ”de positive briller” 



               

A-rækken: 

                         

Nr 1: Roar Thomsen (30)       Nr 2: Poul Erik Terkelsen (30)   Nr 3: Frank Pedersen (30) 

B-rækken: 

                                            

     Nr 1: Fredy Zurfluh (30)     Nr 2: Ole Kjær Hansen (26)   Nr 3: Kirsten Rasmussen(25) 

Nærmest hullet: 

              

 

                                                                                                             

ÅBNINGSMATCH 

søndag 10. april – 47 spillere 

 

 

Tak for dejlige præmier fra 

Det lille Hotel – Restaurant Mumm – Hotel Marstal  

Restaurant Addis – Dunkær Slagteren   

Ærøskøbing Røgeri - Viking, Tranderup 

Hul 5  - 7,95m     Jørgen Jacobsen 

Hul 8  – 4,10m     Lars Christensen     

Hul 10 – 2,58m    Jørgen Jacobsen 

 



                                                                                                                  

 

A-rækken: 

                                   

Nr 1: Jørgen Jacobsen (35)             Nr 2: Kaj Nøttrup (33)        Nr 3: Bent Mikkelsen (31) 

B-rækken: 

                                                          

Nr 1: Jette Andersen (27)         Nr 2: Susanne Bramstrup (27)      Nr 3: Anette Ullman (25) 

Nærmest hullet: 

    Hul 5  - 13,34 m  Susanne Bramstrup 

   Hul 8  –  1,04 m   Bent Mikkelsen     

  Hul 10 –  4,45 m  Bodil Lamberg                                                                                                      

  Hul 16 – 18,65 m  Peter Mose                                                                                                     

SYDBANK-MATCH 

søndag 24. april – 19 spillere 

 

 

 

Tak til 

 

 

          for flotte præmier 



                                                                                                               

A-rækken: 

                                       

     Nr 1: Mogens Larsen (33)         Nr 2: Jørn Filskov (28)      Nr 3: Sigurd E. Hansen (26) 

B-rækken: 

                                                             

  Nr 1: Anette Ullman (29)         Nr 2: Niels Bjerre (27)           Nr 3: Willy Knudsen (25) 

Nærmest hullet:        Længste drive: 

            

  Hul 10 –  2,32m         Damer: Mette Lage               Herrer: Niels Bjerre 

Sigurd E. Hansen   

 

 

  
                                                                                                      

RISE SPAREKASSE-MATCH 

Lørdag 7. maj – 20 spillere 

 

Tak til             for flotte præmier 



                                                                                                               

A-rækken spillede slagspil m/hcp: 

                   

    Nr 1: Poul Erik Therkelsen (78)           Nr 2: Thomas Hansen (78)               Nr 3: Jørgen Riis (80) 

B-rækken spillede Stableford: 

                                                                      

        Nr 1: Bente Mose (35)                      Nr 2: Inge Løfvald (31)                Nr 3: Willy Knudsen (27) 

Nærmest hullet:              

                           

                Anthony Pengelly                     Bente Mose 

    Hul 5 (2,45 m) og Hul 10 (1,29 m)                  Hul 16 (3,69 m)  
                                                                                                   

 

 

 

SUPERBRUGSEN - MATCH 

Søndag 19. juni – 25 spillere 

 

Tak til             for flotte præmier og dejlig frokost 



                                                                                                                     

A-rækken: 

A-rækken 

                                  

   1: Frank Pedersen (35)     2: Michael Andersen (34)    3: Sigurd E. Hansen (31)      4: Jørgen Kock (31) 

B-rækken 

                                

1 : Jørn Rasmussen (36)  2: Susanne Bramstrup (35)    3: Bente Mose (34)               4: Ellis Hansen (33) 

Nærmest hullet: 

                                                   

                         Hul 5 - 6,14m              Hul 8: 5,60m         Hul 10: 5,87m           Hul 16: 8,00m 

                         Jakob Møller              Inge Løfvald       Hans Erik Hansen     Bjarne Kristensen 

 

 

SLÅ ET SLAG Match søndag 14. august - 46 deltagere 

Hov 

Hans Erik 

var gået 

hjem 

Der blev i alt indsamlet 7.100 kr, der går ubeskåret til 

   for Kræftens Bekæmpelse 



K L U B M E S T E R S K A B E R    2 0 1 6 

2 runder slagspil – blev afholdt Lørdag 27. + Søndag 28. August med 26 deltagere 

Herrer: 

                                                                                                                                        

    Nr. 1: Jørgen Kock (183)         Nr. 2:  Jakob Møller (205)        Nr. 3: Morten Bækmark(207) 

Damer: 

                                                                                                                                                       

Nr. 1: Bodil Lamberg (203)     Nr. 2: Hanne Lindholm (216)      Nr. 3: Susanne Bramstrup(218)       

Oldboys: 

                                                                                                

Nr 1: Bent H. Mikkelsen (188)  Nr. 2: Michael Andersen (190)   Nr. 3: Thorkild Kristensen (198) 

Årets skævert   

                    

 Alice Hansen                    3 glade vindere     

Tusind tak til 

  og       

for flotte præmier 

Thorkild  

var gået hjem 

Tillykke med 

tredjepladsen 



                                                                                                               

A-rækken: 

                                    

     Nr 1: Jørgen Kock                    Nr 2: Jakob Møller                 Nr 3: Flemming Dovald 

B-rækken: 

                                            

      Nr 1: Palle Thrue                      Nr 2: Fredy Zurfluh           Nr 3: Flemm. H. Sørensen 

                                  Nærmest hullet – kun 4 spillere kom på green : 

HUL 5: 2,12 m Mogens Larsen           

  

4,20m Flemming Dovald                

                              

AFSLUTNINGSMATCH 

Søndag 23. oktober – 40 spillere 

 

Hov 

Flemming var gået 

Tak til        for flotte præmier                     

                       

HUL 10:  6,24m Claus Pedersen 

                 6,45m Mette Lage 

    

                  



Sponsor- og Medhjælpermatch 

30 deltagere – der blev spillet Texas Scramble med 5 deltagere pr. hold 

     Og vinderne blev:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Lamberg, Hanne Lindholm, 

Bent Hvolbøl og Anthony Pengelly  

Kaj Nøttrup overrakte præmierne 

 

Tak for flotte præmier fra:  

     Ansgarhus Motel                Vital Sko,  

                        Dagligbrugsen                     Bjarne Holm 

         Ærøshoppen                ProGolf Scandinavia 
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TAK TIL         


