
“Det er en af de dage”!


Vi havde begge meldt os til forårs-afslutnings-turneringen på Barbossi den 28.5.21.

For mit vedkommende skulle jeg starte på hul 18 sammen med 2 piger, Bitten og Henny 
samt Ole. Vi startede yderst beskedent med 3 point, jeg fik en streg. Så kom den naturlige 
tanke: “Det er en af de dage”.

Men det kunne jo kun gå fremad, og det gjorde det absolut. Kemien på holdet var helt i 
top, og dermed følger også fornemmelsen af, at det ville blive en god runde - og dermed 
også en habil score. Sandt at sige blev det en kanon-runde for mit vedkommende med en 
score på 40 point og dermed en 1. plads i A-rækken. Jeg skal mange år tilbage, hvor jeg 
kan prale med denne, høje score på en runde.

Udover at Merete fik præmie for nærmest hullet på hul 10, fik Meretes hold også 1. 
pladsen og vi 2. pladsen - en god familiedag.

Jeg skal ikke undlade at nævne, at jeg kender banen rigtigt godt og delte i et par år 
medlemsskab med min gode ven, Bjarne Frederiksen, som desværre ikke er her mere.


DGU har indført nyt hcp-system, der betyder, at man løbende bliver sat i handicap efter 
de seneste, indmeldte runder. Det betød for mit vedkommende, at jeg til min store 
forbavselse havde 24 slag på runden. Det var en gave, idet jeg de seneste år har fået 
tildelt 16 til 18 slag på banen. Psykisk betød det, at når jeg kom til de 6 huller, hvor jeg 
havde dobbelt-slag, faldt der en vis ro over systemet - og nogle gode 3-taller.


Hermed vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til klubben og dermed bestyrelsen for det 
store arbejde, I bebyrder Jer selv med til glæde for os andre!!


“Det er en af de dage” - Poul-Erik Beck



