
Nordea Åbningsturnering 8. april 2018 
  

Så blev de utålmodige golfspillere endelig sat på græs. 

  

96 spillede var med i Nordea Åbningsturnering 8. april. Greenkeeperstaben havde haft travlt 
med at gøre banen klar efter den lange vinter og det kolde forår, som vi alle har været ramt 
af.   

Banen var superfin at spille på, så det tegner godt for Sæson 2018. Godt at den er blevet 
passet godt på. Det kommer os alle til gode nu, hvor varmen endelig kan få græsset til at gro. 

  

Kl. 11.20 gik Dannebrog til tops. Preben Norup bød velkommen til en ny golfsæson med 
ønsket om mange gode runder og oplevelser i og omkring baneanlægget i HGC. Stjerne Mad 
er klar til at tage imod medlemmer og gæster i restauranten med kolde drikke og god 
mad. Lone & co. er klar til at servicere medlemmer og gæster på kontoret og i 
Shoppen. Greenkeeperne arbejder videre med at få banen til stå endnu bedre med mange 
gode forandringer/forbedringer.  

Alt sammen til gavn for gæster og medlemmer i HGC – så et stort VELKOMMEM til Golfsæson 
2018. 

  

Vindere i åbningsturneringen blev: 

  

A-rækken  
1. Peter Kornerup Bang  – 36 p 
2. Villy  Holm – 35 p 
3. Jørgen Madsen – 34 p 
4. Keld Uhrskov Mikkelsen – 33 p  
  
B-Rækken  
1. Kai Thiim – 39 p 
2. Erik Vestergaard – 39 p 
3. Loren Ramsey – 35 p 
4. Jan K. Pedersen – 35 p 
   
C-Rækken  
1. Søren Erik Kongensgaard  – 36 p 
2. Keld Andersen  –  35 p 
3. Karl Erik Rosted Nielsen – 34 p 
4. Andreas Mølgaard – 33 p 
  
Nærmest flaget:  
Hul 2           Tage Svendsen 
Hul 7           Svend Christensen 
Hul 12         Britta Witte 



Hul 15         Inga Niebuhr 
Hul 18         Inga Niebuhr  
  

Tak for alle de fine præmier fra vores sponsor igennem alle årerne – Nordea, Silkeborg 
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