Torsdagsherrerne
Golf, konkurrence og socialt samvær

Torsdagsherrernes Afslutningsturnering 2018

Der var samlet 32 golfspillere til Torsdagsherrernes Afslutning, som
startede med let morgenmad kl. 8.00 og herefter kanonstart på Old
Course. Som sædvanlig i flot solskin og efter en dejlig frokost (burgere
og flæskestegssandwich m.v.) hos Benjamin var der
præmieoverrækkelse.
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Emil Rasmussen (70/73)
Gary Hindshaw (70/72)
Torben Danielsen (73/83)
Claus Povlsen (74/83)

Se alle resultater i Golfbox

Svend-Erik (66)
Jan-Ole Mortensen (70)
Steffen Johansen (72)
Hans Erik Holm (73)

Lasse Heebøll (68)
Tom Hæstrup (70)
Rennie H. Hansen (71)
Jens Hede Madsen (73)

Længste drive blev vundet af Kenneth Knudsen, Jan-Ole Mortensen og
Lasse Heebøll i henholdsvis A-, B- og C-rækken. Tættest på hul 4 var
Jan Pelsen (1,92m), Carsten Grønning (3,40m) og Michael West
(1,39m) i de tre rækker.
Holdkonkurrencen, som var de 2 bedste stablefordscore på hvert hul i
hver bold, blev vundet af Emil Rasmussen, Svend-Erik Hansen og
Kenneth Knudsen med 88 point og med Lasse Heebøll, Kenneth
Urkedal og Claus Povlsen på 2. pladsen med 83 point.
I den løbende konkurrence om de 6 bedste scores (Ranglisterne)
var det i år i SERIE I et opgør mellem Kim Westh, Emil Rasmussen og
Magnus Hede Bastrup. Det blev dog Kim der for 3. år i træk løb med
pokalen. I SERIE II var der i år tæt opløb i toppen, hvor de 6-7 højest
placerede inden sidste spillerunde alle havde muligheden for at vinde
pokalen. Steffen Johansen forsvarede dog hans førerposition og endte
med at vinde pokalen. I SERIE III blev det i løbet af sommeren klart, at
det ville blive et opgør mellem Max Jensen og Jan Steinlein, men Max
viste sig stærkest og vandt pokalen. Se hele Ranglisten her.
Under præmieoverrækkelsen kunne turneringsledelsen afsløre kåringen
af Carsten Grønning som Årets Torsdagsherrer 2018. Carsten møder
altid op med et positivt sind og godt humør samtidig med en seriøs
indgang til golfspillet og respekt for sine medspillere. En god
ambassadør for golfen, NBGK og Torsdagsherrerne. Og så har Carsten
økonomisk støttet i en grad som det ikke forventes med
turneringssponsorater, driving range m.v. samt ikke mindst vores
indendørs træningscenter og simulator i Tejn.
Til sidst en stor tak til vores sponsorer, SuperBrugsen i Allinge,
Restaurant Møllen, Nordbornholms Røgeri og Proshoppen i Rø for de
mange flotte præmier til vores arrangementer.
Med mange golfhilsner og håb om vi også ses i 2019.
Torben Danielsen, Kim Westh og Ole Rømer
Email: torben.danielsen@gmail.com, tlf.: 51 50 83 70

