Torsdagsherrerne
Golf, konkurrence og socialt samvær

Torsdagsherrernes Afslutningsturnering 2017

Atter lykkes det at afholde Torsdagsherrernes Afslutningsturnering i
næsten perfekt golfvejr. I alt deltog 38 personer i turneringen over 18
huller på Old Course.

Resultaterne i de tre rækker:
Eliterækken

Slagspilsrækken

Stablefordrækken
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Thorkild Pihl (68/78)
Torben Danielsen (71/80)
Jan Åkerlund (72/79)
Jan Pelsen (73/79)
Claus Rune Povlsen (74/82)

Jakob Friis (70)
Ivan S. Hansen (73)
Mogens Andersen (74)
Henrik Friis (75)
Jørn Johansen (76)

Rennie Hjorth Hansen (38)
Jan Steinlein (36)
Steffen Johansen (36)
Ib Stange Jensen (30)
Max Jensen (29)

Se alle resultater i Golfbox
Længste drive blev vundet af Jan Pelsen (234m), Jakob Friis (211m) og
Rennie Hjort Hansen (177m) i henholdsvis Elite-, Slagsspil- og
Stablefordrækken. Tættest på hul 4 var Kenneth Knudsen (0,34m),
Michael Howardsen (0,67m) og Brian Lund (2,35m) i de tre rækker.

Holdkonkurrencen, som var de 2 bedste stablefordscore på hvert hul i
hver bold, blev vundet af Thorkild, Jan Ole og Torben med 82 point og
med Ib, Jørn J. og Steffen J. på 2. pladsen med 79 point.
I den løbende konkurrence om de 6 bedste scores
(Ranglisterne) var det i Eliterækken atter en opgør mellem Ole
Rømer, Kim Westh og Brian Jensen, men hvor også Kenneth Knudsen
blandede sig i topstriden. Det blev en gentagelse af sidste år, og Kim løb
igen med pokalen med eet enkelt slag til Ole. I Slagspilsrækken fik
Jakob Friis i år byttet 2. pladsen fra 2016 ud med en fornem 1. plads
med en gennemsnit på 69,5 slag. På et tidspunkt kom Carsten Hæstrup
ind i kampen med en flot runde i 62, men det var ikke nok, og han endte
som runner up. I Stablefordrækken lagde Max Jensen i starten af
sæsonen hårdt ud med flere stærke scores, men Brian Lund matchede
disse og endte med et gennemsnit på 38,3 point og dermed blev han
årets mester og med Max som runner up.
Under præmieoverrækkelsen kunne turneringsledelsen afsløre kåringen
af Benjamin Wang som Årets Torsdagsherrer 2017. Benjamin
er den altafgørende person og samlingspunkt for det sociale samvær
hos Torsdagsherrerne. Han har de seneste år løftet restauranten, både
de fysiske rammer og maden, til nye højder.
Og endelig en stor tak til vores sponsorer, SuperBrugsen i Allinge,
Restaurant Møllen og Proshoppen i Rø for de mange flotte præmier til
vores månedsarrangementer.
Med mange golfhilsner og håb om vi også ses i 2018.
Torben Danielsen, Kim Westh og Ole Rømer
Email: torben.danielsen@gmail.com, tlf.: 51 50 83 70

