Tur til Midtsjællands G.K. Kvanløse d. 28 april 2015.
53 morgenfriske seniorgolfere mødte op i Kvanløse kl. 8.15. Humøret var højt og vejret var med os. Der var
sol, der var lidt vind og en anelse køligt fra morgenstunden.
Scorekort og hold var sat på forhånd af baneejeren derinde. Vi piger blev lidt glade, for det så ud til at vi fik
flere slag end på egen bane. Glæden varede dog kort, for det viste sig dog at være en fejl, idet alle scorekort
var skrevet til start fra gul tee, så i stedet blev vi frataget 1 eller 2 slag .
Baneejeren bød os velkommen og sendte os ud på de tildelte huller til gunstart. Nogle af os skulle helt ud
på de fjerneste huller men vi nåede frem på teestederne i god tid til gunstart kl. 9.00.
Banen derinde er i fin stand, men greens er svære at putte på i hvert fald for nogle af os hvilket også kunne
ses på resultatet.
Vi havde en rigtig fin og hyggelig dag og hvad betyder resultat når blot vejret er godt og selskabet ligeså.
Efter matchen fik vi en dejlig frokost i klubhuset, der var dog list trangt og knap plads og stole til alle, da
Midt golfs egne seniorer også havde spilledag og skulle spise samtidig med os. Det gik dog og alle fik mad
om end ikke som fællesspisning som egentlig var hensigten, men klubejer havde opfordret de der kom først
i klubhuset til at begynde med at spise før alle ”var i hus” for at undgå alt for lang kødannelse.
Rigtig godt arrangement som vi fik for blot 200 kr.
Stor tak til matchlederne Britta og Bent
Ingen af os havde desværre været vakse nok til at tage billeder derinde men på Midt golfs Facebookside
fandt jeg et par stemningsbilleder fra vores besøg derinde.
Sikr. Birgit T

