Tour Fyn i dagene 25., 26. og 27. juni 2021
Sommeren var kommet til Danmark og mere end 22 golfere havde tilmeldt sig den forlængede weekendtur til
Fyn. Coronarestriktionerne var netop blevet lempet, og vi måtte være sammen igen både ude og inde.
Vi mødtes fredag aften til velkomstdrink kl. 18.15 efter at have fået nøglerne/værelserne udleveret på hotel
Christiansminde i Svendborg - og fra vores respektive altaner nydt udsigten fra hotellet udover Svendborg sund
over mod Tåsinge. Der er mange af os - der godt kan lide mange af os. Mange, der ikke kunne vente indtil
velkomstdrinken og vi mødtes på restaurantens terrasse i solskin. Fyn er fin. Særdeles i solskin.
Snakken gik og kl. 19 var det spisetid. 3-retters menu og isvand – skulle der procenter i var det for egen regning.
Nu er vi jo nogen der ikke drikker normalt, så det gik fint. Kaffe og the dernæst, og vi skiltes i god ro og orden.
Drengene skulle se fodbold næste dag og vi var alle spændt på, om vi kunne ordne Wales. Matchudvalget fik
lavet lidt om på planerne, så vi kunne skubbe spisningen til kl. 20 og se kampen fra kl. 18 inden.
Lørdag den 26. juni skulle vi spille Sct. Knuds GKs bane og 1. bold slog ud kl. 11. Nogle af os har spillet den før, og
andre har aldrig givet sig tid til at slippe speederen, lige når man er kommet over Storebæltsbroen og dreje ned
til venstre, hvor banen folder sig ud.

Selskabet på Sct. Knuds GKs klub, her på restaurantens terrasse med udsigt ud til hul 1 og 18
– en kølig forfriskning inden hjemturen til hotel Christiansminde i Svendborg.
Aftenen startede som forventet allerede kl. 18 og hotellet havde stillet et super lokale til rådighed med
storskærm - og høflig betjening, hvis man manglede noget. Spændte miner prægede selskabet den første halve
times tid indtil forløsningen kom: Danmark – Wales 1-0. Der hørtes jubelråb fra hele området omkring
Svendborg sund, og de kom lidt forskudt fra hinanden - alt efter hvor langt væk forsamlingerne var fra hinanden.
Vores lille eksklusive selskab røg op af stolene og jublede. Sådan har jeg aldrig set HVG golferne før.
Dejlig aften 4-0 - "Nu beder jeg Dem fru Heilbundt".
Søndag den 27. juni var spilledag nr. 2.
Vi tjekkede ud fra hotellet tidligt om morgenen og betalte for det ekstravagante, som vi selv havde bestilt
udover det dejlige ophold og det aftalte med et super hotel. Stor ros til Oluf Johansen, som egenhændigt havde
stået for arrangementet og aftalerne med golfklubberne og hotellet.
Efter en kort køretur på 15 min. var vi på p-pladsen ved Svendborg GK – og første tee var kl. 9.07.
Vi ville gerne have spillet banerne i modsat rækkefølge, men en turnering i Svendborg GK om lørdagen gjorde at
vi fik turen fra Nyborg til Svendborg og omvendt én gang ekstra. HVG golfere er mestendels seje og venlige
mennesker, og de nød den fynske natur uden at kny. Køreturen tog lidt under 30 minutter.
Bestyrelsen og Lissi Marthin sørgede for det mest enkle – underforstået "En enkelt" og således opløftet gav vi os
ud på Svendborg Golfklubs kuperede bane, som er et flot skue, når man spiller banen i strålende solskin
– læs flot natur.
Undertegnede og jeres udsendte havde lidt problemer med de par 5 huller, hvor ikke alle slagene sad lige i
skabet. Men det kan jeg jo ikke laste banen for.

Når man får lov til at gå med den udfarende kraft i matchudvalget Lissi Marthin samt Oluf Johansen og
formandinden Bente Ekstrøm, så kommer man i 1. bold og kan stille og roligt sidde og nyde et glas øl, medens
boldene kommer dryssende. Det er godt med lidt afveksling og glemt er, at jeg gik i sidste bold i går i Nyborg.
Vi var nogle stykker, der lyttede til Olufs anbefaling og bestilte et stykke smørrebrød. Han og Lis havde været på
banen allerede om torsdagen, og vi skulle købe et stykke med æg og rejer - det var pengene værd sagde han.
Ham kan man roligt lytte til – for det var alle pengene værd.
Men restauranten løb tør for rugbrød allerede efter den 4. bestilling af æg og rejer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! whaaat?,
og nu måtte resten af selskabet se i menukortet efter andre forslag, medens at mundvandet langsomt løb.
Tordenskjolds soldater - her på en lang række.
Henrik kom til i en sen nattetime efter koncert i København og Pia Daimo måtte forlade os tidligt søndag morgen
for at komme til film- og fotosession i Holbæk med andre mavedansere.
Det ene må ikke glemmes og det andet må ikke forsømmes.

Vi er travle mennesker og mange har krudt i en hvis legemsdel. Her lykkedes det at få alle vinderne linet up og
stå stille. Det med at smile når "fografen" siger cheese må vi arbejde lidt på, men her er vi tæt på det optimale.
Her er resultatet fra Nyborg GK matchen lørdag den 26. juni 2021:
Dame A: 1. Bente Ekstrøm 38 p / 2. Gitte Levring 32 p / Pia Falke Daimo 23 p.
Dame B: 1. Lissi Marthin 32 p / 2. Susan Dam 23 p / Sonja Stæhr 8 p.
Herre A: 1. Hans Geschwendtner 32 p / 2. Oluf Johansen 32 p / 3 Carl Haslund 29 p.
Herre B: 1. Henrik Holmgaard 29 p / 2. Chris Falke Daimo 25 p / 3. Erik Christensen 23 p.
Resultatet af søndagens match på Svendborg GKs bane 27/6:
Dame A: 1. Gitte Levring 27 p / 2. Bente Ekstrøm 22 p / 3. Alis Iben Geschwendtner 19 p.
Dame B: 1. Lissi Marthin 21 p / 2. Susan Dam 18 p / 3. Irene Haslund 11 p.
Herre A: 1. Carl Haslund 36 p / 2. Oluf Johansen 33 p / 3. Bjarne Dam 31 p.
Herre B: 1. Erik Christensen 35 p / 2. Aage Beenfeldt 28 p / 3. Arne Claudius 25 p.
Et godt arrangement, som måske bliver gentaget til næste år, hvis mere end 44% af klubbens medlemmer giver
sig selv lov til at få en oplevelse sammen med de andre HVG golfere. Det var alle pengene værd og meget mere
givende, afslappende og hyggeligt i forhold til de 1-dags matcher, som året ellers er strikket sammen af.
Næste match hedder Vallø GK den 20. august 2021 – vi håber inderligt at vi ses dér - nærmere jul ☺.
Med de varmeste hilsner
Matchudvalget – Lissi Marthin, Oluf Johansen og Chris Daimo

