Pitch and Putt Turnering 2017 Tollundgård Golfklub.
FOTO v/Allan Barslund
Fredag den 29. september 2017 var banerne i Tollundgård Golf Klub lagt om. Afstand fra tee til flaget var kun
mellem 52 og 100 meter. Kun tre jern var tilladt i baggen. Alle spillede med spillehandicap 0. Alligevel
klarede mange med højt handicap sig utroligt godt. De var spillernes indspils-og putteevne, der blev testet.
Vejret var godt uden regn, men den stærke blæst kunne godt drille. Ialt var vi 56 deltagere i turneringen og 3
på venteliste, Pitch and put turneringen er en af klubbens mest populære. Man skal være hurtig, hvis man
ønsker at deltage.
Efter en rigtig god middag fra køkkenet – var der præmieoverrækkelse.
Resultaterne blev følgende:
Række A: 19. spillere
Poul S. Hansen 55 slag brutto
Henning R. Jensen 57 slag brutto
Søren K. Nielsen 60 slag brutto

Række B: 19. spillere
Henrik Pedersen. 62 slag Brutto
Torben Stanell, 65 slag brutto
Ove Sørensen, 66 slag brutto

Række C: 18. spillere
Annette Bjerregaard, 71 slag Brutto
Søren Frederiksen, 72 slag brutto
Morten Lau, 72 slag brutto
Nærmest flaget hul 9 Herrer: Søren K. Nielsen 1,81 cm Hul 7: Herrer: Mikkel Juncher 3,68 m
Nærmest flaget hul 13 Damer: Annie Bach 2,79 m Hul 16 Damer: Hanne Juul: 3,65 m
EKSTRA PRÆMIER: Færreste antal put på green Række A: Torben Juul 29 put
Række B: Jytte Braüner 28 put Række C: Erik Østergaard: 32 put

Turneringens præmier var sponsoreret af Carlsberg.
En stor tak til alle ved Tollundgaard Golfpark for at skabe de bedste rammer omkring vores turnering.
De samlede resultater kan bl.a. ses på golfbox

Torben Matthes

Reminder til turnerings ledelse: Husk at nævne at man efter at have spillet de gule
tees, skal man gå til de røde tee på næste hul i spilleretningen, der var lidt
usikkerhed omkring hul 8 hvis man var startet på hul 9(gul) slutter man med hul 8
(gul) og går til hul 18 (rød), hvis man ikke har spillet alle gule huller skal man fra hul
8 (gul) gå til huls 9 (gul)

