
 

  Julematchen og -frokosten 2021 

 

 

 
   P-pladsen og midt i billedet Cecilies hovedindgang, før vi indtog stedet Hørkær 1 lige overfor Spangsberg.                               
   Firmaet, dem med flødebollerne og sloganet: "Du må godt". 
 
 
Torsdag den 25. november skulle vi spille minigolf indendørs på "Cecilies" 18 hullers mini-golfbane i Herlev. 
23 forventningsfulde HVGolfere havde afsat dagen og muligheden for at prøve noget andet og muligheden 
for at ønske hinanden alt det bedste i fremtiden - på vej ud af 2021. 
Vi fik sørget for sikker indtjekning af vores biler, så vi kunne parkere lige foran hovedindgangen fra vi 
ankom lidt før kl. 11 og helt hen til ved 16-tiden - gratis. 
Man får udleveret scorekort med blyant, putter og bold, og vi var nogle stykker der havde fulgt informa-
tionen i indbydelsen om at tage vores egen putter og golfbold med. Ikke helt så mange havde læst på 
lektien og var mødt op uden nissehue. Så det var kun os andre der så lidt pusseløjerlige ud – og helt alene. 
 

 

Vi sad og ventede lidt på en starter i form af "1 enkelt" og det kom faktisk til at følge dagen lidt. Personalet 

fortalte at de var hårdt ramt af sygdom og det faktum at de brugte megen tid på at finde erstatninger i 

form af personale til at stå i baren og kokke til køkkenet. De fortalte også at morgendagen fredag den 26. 

november var den første rigtige store "julefrokostdag". Samt at de ville få travlt resten af torsdagen med at 



få sat huset op til det store rykind næste dag. Den dag ville vi oprindeligt have spillet minigolf, men der var 

alt optaget, og vi valgte efter lidt tøven at ændre dagen og rykke arrangementet en dag bagud. Vi 

bestræber os altid på at de spilledatoer vi stikker ud i starten af det nye kommende år holder og ændres 

ikke,- hvorimod vi har været nødt til at ændre banen der skulle spilles på. Rent faktisk har vi vist ikke været 

i den situation før, at det har været nødvendigt at flytte et arrangement. 

Hvis du/I ikke har prøvet at spille minigolf på 

Cecilies minigolf bane i Herlev eller på den de 

har lavet i City2, så kan det varmt anbefales. 

Sværhedsgraden er høj og selv med en drink i 

hånden var der mange overraskelser, men også 

glade udbrud og smil undervejs.  

Det tager under 2 timer at "komme igennem" 

de 18 huller. Det var tørvejr indenfor, men 

udenfor dryppede det i forskellige mængder. 

Der var bestilt julefrokost, som blev arrangeret 

ved det lange bord vi havde fået tildelt, og lidt 

drikkelse var også indbefattet i det fee, vi havde 

betalt for at deltage.  

Til gengæld var det overladt os selv at sørge for 

pynt på bordene, da Cecilies kun sørger for 

julepyntede borde, når der er julefrokost på 

programmet på fredage op til jul. 

Matchudvalget havde derfor medbragt fyrfadslys og anden form for udsmykning som blev vel modtaget. 

De viste hjerter (25 i alt) blev frembragt af Pia Daimo i løbet af den forgangne weekend. 



Aage Beenfeldt kunne fejre sin 87-års fødselsdag og vi råbte 3 lange og 3 korte for vores kære ven!!!!! 

Du skal ikke snydes for hvem der løb med 

præmierne, som blev uddelt efter, at vi 

havde overstået jule-frokosten. 

Der var præmier til bedste Dame og bedste 

Herre:  

Kirsten Grandahl og Bjarne Dam. 

 

Samt til bedste hold:  

Bjarne Dam, Carl Jørgen Haslund og Tage 

Grandahl med 63 points. 

Hold nr. 2 Kirsten Grandahl, Susan Dam, 

Poul Stæhr og Hans Geschwendtner med 

71,5 points. 

 

Vi skiltes efter nogle gode timer ved 16-

tiden og der var stemning for at gentage 

det indendørs minigolfspil til næste år 2022 

og igen på en torsdag. 

 

Matchudvalget kommer med deres tanker for det kommende år inden generalforsamlingen som afholdes 

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 17 i SIF Skovshoved Idrætsforenings mødelokale. 

De varmeste hilsner matchudvalget Lissi Marthin & Chris Falke Daimo 

 

HVGolfs bestyrelse ønsker alle medlemmer en glædelig jul samt et lyst, sundt og lykkebringende nytår 2022. 


