
O.H. Auto Sommeraftengolf 
blev spillet i en stærk nordvestenvind – tid tider føles det næsten som orkan. I medvind kunne 
vi slet ikke få stop på bolden og i modvind – tja der kom man bare ikke så langt. 

Men uanset vejr og vind blev det som altid en meget hyggelig og humørfyldt turnering med 
masser af snak i Mulligans – selv om der både var Sankt Hans aften og VM i Fodbold at 
konkurrere med. 78 spillere var med i turneringen. Sædvanen tro sørgede Jesper Hansen og 
familien for udsøgt baneforplejning på banen, så man både kunne få klaret den søde tand, 
slukket tørsten og få forsynet sig til den videre færd på runden. 

Vi spillede i to Damerækker og to Herrerækker, da vi som altid spillede om, hvorvidt klubbens 
maskot skal bære rød eller blå hue. Der blev kæmpet bravt for “håneretten”, men blå blev den 
altså med en meget kneben sejr til herrerne. Tællende i afgørelsen var 40% af de bedst 
spillende damer og 40% af de bedst spillende herrer og resultatet blev at herrerne opnåede 
34,2105% mod damernes 34,1667%. Tilllykke til herrerne og Mr. Mulligan, der nu blot venter 
et års tid med at blive forvandlet igen til Miss Molly og få rød hue på. 

Turneringens vindere blev: 

A-rækken Damer 
1. Alice Markussen, 37 p 
2. Jane Bach Sørensen, 35 p 
3. Hanne Kansy, 35 p 
4. Susanne Skovlund Petersen, 34 p 
B-Rækken Damer 
1. Greta Friis, 37 p 
2. Dorte Werner, 36 p 
3. Lise-Lotte Aaby, 34 p 
4. Karen-Lise Nyengaard, 32 p 
C-Rækken Herrer 

1. Søren Sandvad, 38 p 
2. Johnny Thostrup, 37 p 
3. Ole Frølich-Hansen, 35 p 
4. René Niebuhr, 34 p 
D-Rækken Herrer 
1. Carsten Grejsmark Nørbæk, 43 p 
2. Gert Jensen, 39 p 
3. Steen Dahl-Hansen, 38 p 
4. Svend-Gert Sørensen, 33 p 
Nærmest Flaget: 
Hul 2, Conny Gravlev Christensen 
Hul 7, Kai Thiim 
Hul 12, Thomas Rolskov Christiansen 
Hul 15, Christina Christiansen 
Hul 18, Ole Frølich-Hansen 
Tak til Jesper Hansen for flotte præmier og tak til Stjerne Mad for dejlig mad. 

På Turneringsudvalgets vegne 
Jane Bach Sørensen 
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