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Vand på banen

Generationsturnering 14. august
Greensome 120 spillere

Matas Elite Am/Am den 20. og 21. august
Tilmelding i klubhuset eller til sekretariatet

Åben CompanyDay fredag den 9. september
Tilmelding til sekretariatet

SuperSenior

11. NYHEDSBREV 15. august 2011
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Vand på banen!
Banen er afkortet til 15 huller

Banens første 10 huller spilles på normal vis
11. og 12. hul er afkortet til par-3 huller

13., 14. og 15. hul er lukket
16., 17. og 18. hul spilles på normal vis

2

1
Lille skov

12

13., 14. og 15 
hul er Lukket

Følg denne 
rute til 16. tee

Gå på stien gen-
nem den lille skov 

til 16. tee

Følg denne 
rute til 11. tee

Gå i højre side langs 
volden frem til 

11. tee

Billede af 12. fairway og søen kort af green - billedet er taget fra 12. green. 

Fladsaaen er gået over sine bredder

Mange golfbaner i kongeriget er hårdt ramt af de store regnmængder og vi er ingen undtagelse. 15 
huller er fortsat i spil, heraf er 11. og 12. hul afkortet til par-3 huller. 



Generationsturnering søndag den 14. august

Sideløbende række  
A-rækken:
1. Lone Jongberg og Henrik Holm ............... 29 point.
2. Anne Flackeberg og Michael Hedegaard 28 point.
B-rækken:
1. Cresta Thorsen og Jess Jørgensen ........ 33 point.
2. Connie Mayland og Kasper M. Pedersen 33 point.

Familie række 
A-rækken:
1. Richardt og Patrick Pedersen .................. 33 point.
2. Susanne og Janus Munthe ...................... 32 point.
3. Erik og Claus Thane .................................. 32 point.
4. Lars og Dorte Wørzner-Andersen ............. 29 point.
B-rækken:
1. Nana Jørgensen og Kirsten Christensen  ... 33 point.
2. Lars og Johannes Trøster........................ 32 point.
3. Helle og Mads Pedersen ......................... 31 point.
4. Charlotte og Fl. Wørzner-Andersen  ........... 31 point.

DiBa Bank var igen i år sponsor på årets genera-
tionsturnering. 120 spillere var med i turneringen, 
der blev spillet som en greensome over 15 huller 
med gunstart kl. 8.30. Vinderscorene er ikke så 
ringe endda, man skal lige huske på at scoren er 
på 15 huller. Efter knapt 4 timer på banen var det 
tid til kokkens velkendte buffet.

Stærke lokale værdier

Selv om man ikke er stor af størrelse, kan man godt have masser 
af indlevelse og engagement. 

DiBa er en ægte lokal bank, og vi er stærke 
lige dér, hvor du bor. Vi lever af og med det 
lokalsamfund, vi er en del af.

DiBa er en robust bank, og selv om vi 
ikke er Danmarks største bank, så er 

vi faktisk Danmarks ældste bank. Det 
havde vi ikke været uden kundernes 
tillid. Tak for det.

Bliv kunde i en stærk lokal bank – 
ring til os på tlf. 5575 4000 og 
få en aftale. 

bank bolig forsikring www.diba.dk



 

 

 

 Elite AM/AM 
 

 
Turneringsform Holdturnering.  
 
Start Lørdag startes fra 1. tee fra kl. 8.00. 
 Søndag er der gunstart  kl. 9.00. 
 
Antal Rækker 2 lige store rækker. 
 
Å Turnering Åben. 
 
Antal huller 36. 
 
Maks. hcp. Se propositioner 
 
Tilmeldingsfrist Onsdag 17.08.2011 kl. 18.00 
 
Maks. deltagere 26 hold 
 
Ved overtegning Der opsættes reserveliste – turneringsfee betales 

først ved deltagelse. 
 
Ved lige resultat Se turneringspropositioner. 
 
Turneringsfee  Pr. hold kr. 1200,- inkl. tættest på samt morgen og 

frokostbuffet søndag. Gæster betaler 200,- ekstra. 
 
Turneringsleder  Henrik Karmark 55 77 48 82 
  

TURNERING 

Sponsor 

Matas Præstø og Normann Holding 
 

Dato: 20. og 21. august 2011 



Turneringsform:
4 pers. holdturnering. De 3 bedste 
stablefordscore pr. hul tæller til holdets score.

Deltagere:
Maks. 18 hold. Holdet vælger starthul ved 
tilmeldingen efter princippet ”først til mølle”.

Handicap:
Maks. handicap 36.

Start:
Gunstart kl. 9.00 på alle huller.

Tilmelding:
Senest fredag den 2. september. 
På e-mail sydsjaelland@golfonline.dk, 
tlf. 55 76 15 55 eller fax 55 76 15 88. 
Navn, klubnr. og medlemsnr. på alle spillere.

Pris:
Pr. hold inkl. greenfee, morgenbuffet, frokost 
og drikkevarer: Kr. 3.000,-

Betaling:
Indbetaling til konto 6060 1014107.

Åben Company Day
Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indbyder til 

Åben Company Day fredag den 9. september 2011

Program:
Kl. 07.45  Morgenbuffet.
Kl. 09.00  Gunstart.
Kl. 10.45  Forplejning køres ud på banen.
Kl. 14.00  Frokost og kaffe.
Kl. 15.00  Præmieoverrækkelse.
Kl. 15.15  Afslutning.

Præmier:
Præmier til de 5 bedste hold.
Præmie til ”tættest på”.
Klappepræmier.

Vi glæder os til at se jer til en dejlig golfdag i 
Sydsjællands Golfklub Mogenstrup!

Sydsjællands Golfklub
Præstø Landevej 39 - Mogenstrup 

4700 Næstved
sydsjaelland@golfonline.dk

5576 1555



SuperSeniors august – turnering blev afviklet 
fredag d. 5. august 2011

hvor man spillede en single stableford -turnering 
med 52 deltagere, hvoraf 3 spillere koncentrerede 
sig om 9 huller og resten om de 18 huller.

Vejret! Ja, vi var spændte på at se udviklingen 
for dagen, men den sidste DMI-rapport sagde 
regn i starten og måske til slut og sol derimel-
lem. Traditionen tro var vi ret heldige. Efter 3-4 
huller gled regntøjet tilbage i bagen, og vi spillede 
færdig i tørvejr med en hel del sol. Vi slap altså 
for regnen, som skulle komme senere. 

Problemer havde vi dog alligevel, for græs-
set/roughen er høj og saftig og dermed svær at 
komme ud af, hvis vi da overhovedet kunne finde 
boldene. De forsvandt meget let ned i det svul-
mende græs, og det kan godt sinke spillet ind 
imellem. Men alt i alt gik det godt. SuperSenio-
rerne har et vældig godt humør – og det varede 
fra start til slut.

Dagen sluttede som sædvanlig med hyggeligt 
samvær i restauranten, hvor Michael serverede 
en rigtig dejlig braiseret svinekam med tilbehør.

Resultaterne blev:
Nr. 1: Nanna Jørgensen ......................... 36 point

Nr. 2: Klaus Møller ................................. 35 point

Nr. 3: Inge Møller ................................... 34 point

Nr. 4: Preben Mortensen ........................ 33 point

Nr. 5: Marianne Groth-Pedersen ............ 33 point

Nr. 6: Claus Vahlkvist ..............................32 point

Nr. 7: Birte Stokkebro ..............................32 point

9-huls spillere:
Nr. 1: Jette Larsen .................................... 9 point

Tættest på par 3 hullerne:
Hul  1:  Vagn Larsen ................................ 2,05 m

Hul  6:  Uffe Dahl ..................................... 4,54 m

Hul 10: Claus Vahlkvist ............................ 6,00 m

Hul 16: Ingen   
                                                                            

                               Venlig hilsen                         
                         Ivan Mikkelsen   

SuperSenior

SuperSeniorer klædt på til vejret d. 5. august 2011


