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Kære golf venner 

 

Ved sidste generalforsamling blev det bestemt. 

 

Bent er klubbens faste sekretær, jeg beklager at det ikke tidligere har været med 

fordi det ikke før er blevet nævnt i beretningen, får han et par gode øller. 

Karlo betaler selv sine øl, som alle vi andre gladelig giver af den fælles kasse. 

Men vi afsluttede 2016 med en meget storslået juleturnering.  Hvor der atter var 

indkøbt store gaver. Og helt naturligt var det de 3 bedste spillere der løb med alle 

præmierne. Men de spillede fantastisk. Vinderne var Freddy Westergaard, Niels-

Christian Sørensen og Niels Clemmensen Pedersen. 

Traditionen tro, fristes man næsten til at sige, havde Preben Eskildsen atter været 

på hugst bland alle mulige sponsorer i Esbjerg. Alle præmierne blev udloddet ved 

amerikansk lotteri En kæmpe tak til Preben for en meget stor indsats. Det styrker 

økonomien i vores klub, tusinde tak  

Jørgen Larsen havde været på jagt i galleriets gemmer og fundet de allerbedste 

værker frem. Også disse blev udloddet og alle de heldige vindere var glade også de 

som ikke vandt, fordi overskuddet blev investeret i ekstra snaps.  

Mange tak Jørgen  

Ja alle var glade, men der var en smule surhed at spore hos Arne Jepsen Pedersen. 

For som han selv udtrykte det ” jeg er jo vandt til at vinde” hvorfor gjorde jeg det så 

ikke i dag. 

Den 26.  Januar 2017 var dagen da Arne Iskov indskrev sig i golfens Hall of Fame. 

På hul nr. 12 her på Kaj Lykkes golfbane sendte han bolde i hul med et enkelt slag, 

Hole in one. 

Tillykke med det Arne, Beklageligvis for Arne var der mødt 15 medlemmer som alle 

blev trakteret med en øl.  Tak for det 



Den første torsdag i februar blev vi trakteret af Karlo Thiim, Niels Krogh og Freddy 

Westergaard, de der gav 3 stykker mad og en øl dertil. Og for de som også fik penge 

med hjem fra rafling. Så kan en golfdag jo ikke blive bedre. En stor tak til dem alle. 

I begyndelsen af april gav Erling Person i anledning af sin 75 års fødselsdag en 

forfriskning efter spillet. Han havde lagt mærke til at dette ikke kunne blive så dyrt 

for en hel del af vore medlemmer, som de sportsmænd de er, kun drak vand eller 

kaffe. Men netop den dag havde tørsten ramt klubben og alle havde valgt at ville 

investere i en stor fadøl uden at vide at Erling Person ville tage sig af regningen.  Vi 

blev rigtig glade alle sammen. En stor tak til Erling. 

 

Torsdag den 18 maj blev vi atter budt på mad og drikke af to fødselarer, nemlig Ole 

Schlosser og Jørgen Larsen. Et dejligt initiativ som alle de fremmødte synes rigtig 

godt om.  

Det er dog ligesom at det endog kan hæve mødeprocenten en smule når der bliver 

serveret gratis mad. 

Vi siger mange tak til begge de to golfere som nu næsten er voksne og følsomme. 

 

Den 1.  Juni lagde Holsted golfklubs bane til vor sommer turnering. Det var en dejlig 

sommerdag med fint vejr. De ydre rammer var perfekte, banen havde over de sidste 

år gennemgået en meget flot renovering, så den var næsten ukendelig for os alle der 

deltog i matchen. De personer som vi havde haft med at gøre for at få 

arrangementet op at stå var også alle personer der bestemt kun var der for at give 

os en god dag. Tak til dem alle, Eske og de to søde ”damer” der sørgede for at vi fik 

middagen serveret til tiden.  

Karlo havde som sædvanlig sørget for at holdene var blevet sat (ikke til hans egen 

bagdel) og selvfølgelig kom han også i præmierækken. 

Arne Jepsen Pedersen havde klaret det problem på en anden måde. Han havde 

simpelt hen plejet sit handicap godt og grundigt i ugerne op til den store tur. 

Jeg håber vinen til alle vinderne smagte godt. 

Vi vil måske gå over til en anden vin som vinderen Helge fik med hjem til 

prøvesmagning. Bestyrelsen har i skrivende stund endnu ikke fået nogen respons  



Den 10. august havde Axel Schou valgt at fejre sin 75 års fødselsdag med os. Axel 

gav en lille en til morgen parolen og som det ikke var nok fik hver mand en hel flaske 

bitter med ud på banen. Da vi så kom ville løjerne slet ingen ende tage. Axel bød 

også på fadøl til alle. De gode traditioner som er blevet lagt af andre fødselarer 

fortsatte. Også den tradition med at De spillere som normalt får postevand, denne 

dag godt, om end modstræbende, kunne klemme en fadøl ned 

Tal til alle golferne, sponsorer men især til vinderne Helge, Arne J P og Svend Erik 

Nielsen.  I var alle med til at skabe en god tur 

Men især tak til bestyrelsen for at have fundet råderummet og bruge dette råderum 

på de ældre i dette tilfælde spillerne i stedet for til ligegyldige skattelettelser 

 

Torsdag den 31. august havde bestyrelsen, ATTER, pga. det store økonomiske 

råderum i vor fælles klubkasse, bestemt at vi gerne ville gøre noget ekstra for vore 

medlemmer.  

Alle medlemmerne i Torsdaskerne. 

Der var ”næsten ”ens præmier til alle. Dette fordi præmierne ikke igen skulle 

fordeles blandt de 30 % af spillerne i vor klub der normalt vinder de turneringer vi 

har hver torsdag og som en naturlig følge deraf går hjem med præmierne. Tillykke til 

dem, det er dem vel forundt. 

Men især tillykke til Ole Schlosser der denne dag blev vinder. 

 

 


