
     HVGolfs gallafest  
      Referat fra fredag den 11. september 2020  

    Røsnæs Strandhotel Kalundborg  

    og Kalundborg golfklub 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En udvalgt skare af HVGolfere havde tilmeldt sig årets clou gallafesten, hvor vi også kunne fejre 20 års jubilæum for 

den oprindelige HVF-golfklub under Håndværkerforeningen. 

Erik og Gitte havde med sikker hånd valgt Røsnæs Strandhotel, som ligger smukt på sydsiden af halvøen Røsnæs med 

udsigt ud til Kalundborg Fjord.  

"Gribskovens hårde kerne" i alt 25 personer (ud af de 33 tilmeldte til festen) mødtes torsdag aften - aftenen før at 

hele arrangementet skulle afvikles.  

Vi nød et måltid mad og kunne i fred og ro trække os tilbage efter kaffen for at være friske til den tidlige mødetid i 

Kalundborg Golfklub, som var sat til kl. 8.15.  

Der er laaaangt til Røsnæs, så derfor var flertallet kommet dagen før. 

 

Vi havde desværre fået et par uventede afbud kort, 

før vi stod ved startstregen. 4 personer - som vi 

allerede savnede inden vi var kommet i gang. Håber 

det bedste for jer alle 4. God bedring! 

 

 

Vejret var hæderligt med lidt frisk vind ca. 6-7 

sekundmeter og ca. 14 graders "varme" – men først 

og fremmest tørt. 

Gunstart kl. 9 efter en "Enkelt" satte 6x4 bolde i gang 

fra hul 15 og frem til de heldige, der kunne lægge ud 

på hul 1. 

Personligt havde jeg problemer med et par af 

hullerne, 13 og 16, hvor der skal smides en bold over 

vand ca. 120 meter i carry, men over nogle trætoppe 

på modsatte side af søen. 

 



For feinschmeckere har jeg her indsat Course Rating (CR) og Slope Rating (SR) for 4 baner. CR er for scratchspillere og 

Slope er et udtryk for banens sværhedsgrad for os bogeyspillere.  

 

Spillehandicap = (Handicap x Slope / 113) og Course Rating = Par. (Fra gul tee). 

Kalundborg CR 70,2 - Slope 125  /  Dragør CR 72,8 - Slope 136  /  Hedeland CR 72,4 - Slope 131 /  

Hørsholm V/N CR 72,4 – Slope 119. 

Deraf kan man udlede at Hørsholms Vest/Nord er den nemmeste og Dragør den sværeste bane at spille for os 

højhandicappere. 

Det giver måske mening, når man læser på DGUs hjemmeside om hvordan man rater en golfbane og hvad der 

vægter mest. Prøv det og se om du bliver klogere. 

 

Efter matchen samledes vi i klubbens restaurant til en frokost og den længe ventede præmieoverrækkelse.  

(Vi brugte mere tid på at spille de 18 huller end vi var sat til, men 4 timer viste sig at være lidt for optimistisk.) 

 

Til gengæld var der guld-, sølv- og bronzemedaljer til både herre og dame A-rækken samt til herre og dame B-

rækken. Derudover havde klubben også modtaget flotte sponsorpræmier fra Munkebjerg hotel (Hans 

Geschwendtner) og Stark (Bjarne Dam) samt Oluf Johansen, så der var fuld plade - med præmier til længste drive og 

klappepræmier - og ikke et vådt øje tørt. 

 

Her er vinderne 

 
 

Dame A   Herre A  

Guld: Jette Fogelstrøm 28 p  Guld: Bjarne Dam 31 p 

Sølv: Gitte Levring 27 p  Sølv: Lars Holtzman 28 p 

Bronze: Kirsten Grandahl 27 p Bronze: Chris Daimo 24 p 

 

Dame B   Herre B 

Guld: Lissi Marthin 25 p  Guld: Henrik Holmgård 31 p 

Sølv: Dorte Ravn 24 p  Sølv: Erik Christensen 31 p 

Bronze: Aase Hvitfeldt 24 p  Bronze: Tage Grandahl 27 p 

 

Længste drive på hul 9 blev vundet af Pia Falke Daimo og Stig Larsen 

Nærmest flaget: Dorthe Ravn 

Holdpræmien blev vundet af Erik Christensen, Henrik Holmgård, Sonja Stæhr og Stig Larsen med 92 points. 

 

Således opløftet og mætte kunne vi køre de få kilometer fra golfklubben til hotellet med instruks om at mødes igen 

til en officiel velkomst til gallafesten kl. 18.30 i festtøj. 

 



 
 

Et lille udsnit af det festklædte publikum med skum i glassene inden middagen kl. 19. 

 

Erik Christensen - som man kun kan holde af - viste sig frem, som den flotte og 

charmerende mand han er - med ny skomode for dagen. 

Det blev en super fin aften med alt til 

faget hørende.  

Levende musik af vores dygtige musiker 

Niels Kurting og en flot opdækning af 

bordene.  

Her havde allesteds nærværende og 

dygtige formand Bente Ekstrøm en lille 

overraskelse til gæsterne:  

I en flot kreeret servietdekoration ved 

hver kuvert, lå der et eksemplar af 

vores nyanskaffede klub-golfbold          

– en gestus fra den siddende be-

styrelse. Bolden blev beundret og den 

faldt i god jord (undskyld).  

Bjarne Hvitfeldt gav udtryk for, at han gerne ville lave en tillægsbestilling til ham og Aase privat - hvis det var muligt, 

når den første portion på 300 stk. er ved at slippe op, og der skal bestilles nye*.  

Prisen ved 300 stk er ca. 12 kr. "…og den bliver vel billigere, når vi bestiller flere?" sagde Bjarne med et smil. 

Indtil den dag oprinder, må vi gøre os fortjente til at få flere eksemplarer, ved at vinde dem som præmier; ved 

HVGolfs fremtidige matcher.  

* Et lille hint til bestyrelsen er hermed videregivet – måske er der flere, der vil have deres egne og helt "private" 

HVGolf bolde? 

Selskabet kravlede op ad trappen kl. 19 til et stort lokale med 5 borde - der flot pyntede - også gav et vue ud over 

Kalundborg fjord. Vi satte os med vores udkårne til højre og nød lidt senere den nedgående sols stråler på himlen. 

Festen tog sin begyndelse. 



 

Deres udsendte var toastmaster på dagen. 

Vi hyggede os med taler, sange og lækker mad og der var truffet foranstalt-

ninger i Covid-19 termer med mundbind, håndsprit og tilbørlig afstandtagen,  

så ingen følte sig udsatte.   

Borddækningen gjorde, at vi kunne komme igennem aftenen uden mundbind 

ved fornuftig og hensynsfuld opførsel. 

Aftenens festtale var lagt i hænderne på ingen ringere end Bjarne Dam, der tog 

os med ned ad Memory Lane - fra klubbens stiftelse i år 2000 og op til aftenen 

på Røsnæs. Det var rettidig omhu og godt præsenteret af Bjarne Dam. 

 

 3-retters som du kender det med væske ad libitum og 

afsluttende med kaffe. 

Dertil sangene "En skål for den mø.." og "kald det kærlighed" 

så er vi virkelig i godt humør. 

Der er et par af klubbens medlemmer som kan få hele 

selskabet til more sig og grine. Finn Borg Larsen havde meldt 

afbud og i hans fravær brillierede Jørgen Fogelstrøm, Lars 

Holtzmann, Tage Grandahl og John Stæhr blandt andre – og 

"vores egen" Erik Christensen kan også ét og andet. 

 



  

  

Vi dansede i strakt arm med de festklædte tøser og tæt på med vores egen madamme. Super fint og værdigt. 

… og der var en glad og løssluppen atmosfære, lige som der plejer at være - og selskabet fik ros af vores organist og 

kapelmester, der jo ved siden af sin hovedernæring som kørerlærer - underholder til fester. 

Han havde ikke oplevet en lignende danseglæde og mangfoldighed på dansegulvet, siden den hæslige Corona 

pandemi tog tag med hele verden, ved de fester hvor han har været primus motor - hvad underholdning og musik 

angår. 

"Should Auld Acquaintance Be Forgot" og 

"Auld lang syne" er også en måde at vise 

sammenhørighed på, så den tager vi i brug, 

når vi er kommet på den anden side af 

midnat. 

Sidste mand tog hjørneflagene med ind og vi 

gik i seng kl. 2.30 efter en venlig henstilling fra 

en servicemindet Emilie, som skulle være 

kampklar næste morgen.  

Vi andre skulle jo bare hjem efter morgen-

maden og strække ben på sofaen. 

 

 

 



Et lille kuriosum er der lige plads til her på falderebet:  

Det viste sig, at festsalen lå i 2. sals højde - eller på anden etage hedder det rettelig - og der var ingen elevator.      

Men 3 søde servitricer skulle jo både dække borde, servere mad og drikkevarer før, under og efter alle retterne.     

De var i topform under hele seancen og fjedrene blev godt strammet op af al den trafik -op til os og ned til køkkenet 

og op til os og ned i køkkenet. (3 tallerkener hver gang). 

 

 

Musiker Niels Kurting medbringer udstyr, der tilsammen vejer ca. 1/4 tons og det skulle jo op på 2. etage også.          

Vi var et par stykker, der efter bedste evne hjalp med at bære op og ned. Men indrømmet, at det var på usikre ben, 

at Erik og jeg tog fat i 2 forstærkere på hver 30 kg og kæmpede dem ned af trapperne ved et-tiden om natten, da 

vores musiker Niels forlod os og festen, og vi måtte nøjes med at fortælle løgnehistorie for resten af pengene.  

Den tungeste af hans forstærkere vejer 80 kg og her kom guldvinderen i herrernes B-række – tandlægen - os til 

hjælp. Vi andre kiggede den anden vej, da 3 mand tog turen ned fra 2. etage til musikerens "hænger" bag på bilen. 

Vi tog afsked med hinanden lørdag morgen hen over morgenbordet og bekræftede hinanden i, at vi er gode til det 

der med fester selv om det slider lidt på formen næste dag. 

Næste og sidste gang vi spiller golf er fredag den 9. oktober på Hjortespring/Herlev GKs bane.  

HVGolf julefrokosten løber af stablen fredag den 27. november og afvikles i Grøndalscenter, men mere om det 

"nærmere jul" som man siger. 

Tak for denne gang 

På vegne af bestyrelsen v/Chris Falke Daimo  

 


