
 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                          Søndag den 27. november 2022 

 

Referat af matchen torsdag den 24. november – indendørs golf på Cecilies 

minigolfbane i Herlev 

 

Vær hilset kære HVGolfere 

Så kom vi i land med årets sidste match torsdag den 24. november – med 33 deltagende golfere – Wauw     

- til indendørs minigolf på Cecilies. 

Vi mødtes kl. 11 og fik vores biler tastet ind i anlægget, der sikrer gratis parkering på Hørkær 1 i Herlev.     

Vi fik også 1 Enkelt, scorekort og udstyr udleveret samt holdopdelingen som Lissi Marthin med sikker hånd 

havde eksekveret. 

Vi delte os ud på de 18 huller, som en form for Gunstart og som vi kender det og dog, der var andre, og 

flere, der havde fået samme idé, så vi minglede lidt rundt og fandt de ledige huller og spillede dem - ikke i 

numerisk rækkefølge, men med et smil på og færdige til tiden. 

Vi havde fået ”instruks” om at julefrokosten ville blive serveret kl. 13.15, og at det ikke kunne ændres for 

der var andre der skulle ”til”. 

Sagt i en ærlig stund vil jeg her bringe et forslag fra vores dygtige formand Bente Ekstrøm som vi har 

modtaget efter matchen - gående ud på at vi mødes kl. 11.30 eller bare lidt senere næste år, for derved at 

håbe på et mindre presset tidsforløb til at spille banen. Det er et kærkomment forslag, som matchudvalget 

har skrevet sig bag ørerne. Frokosten kommer måske i klemme, men lad os se på det sammen. 



Vi var blevet inddelt i hold à 4 og her nedenfor ses resultatet: 

1 Inger Purup, Susan Dam, Jørgen Dahl og Erik Christensen 244 slag                                                                             

2 Kirsten Grandahl, Lissi Marthin, Bjarne Dam og Oluf Johansen 308 slag                                                                        

3 Gitte Levring, Dorte Ravn, Carl Haslund og John Marthin 314 slag 

 3. pladsen foreviget 

Der var præmier til hold 1, 2 og 3 og til de spillere der lavede Hole in One:                                                           

Dorte Ravn 2 gange, Inger Purup, Bjarne Ravn, Chris Daimo, Erik Christensen, og Tage Grandahl 

Mandelgaver: Hans Geschwendtner og Pia Daimo. 

 2. pladsen  

De varmeste hilsner HVGs bestyrelse og Matchudvalg 


