Seniorgolf for ungdomsskolefolk
Danmarksmesterskab 2019
Onsdag den 12. juni kunne vi i Birkemose Golfklub hylde
DANMARKSMESTER 2019

Ervy Skou

Der mangler 3 på billedet, da der var afbud pga. sygdom og arbejde.
PV Hansen kørte dog med rundt.

Efter frokosten var det tid til præmieoverrækkelse. Der var præmier til alle, da Ervy havde fundet
nogle golfbolde frem.
Ungdomsskolen Kolding havde sponseret 1. flaske vin til dagen.
Dagen startede traditionen tro med kaffe og rundstykker og en masse snak. Klokken 10 var alle klar
til at slå ud. Der var lovet regn og torden, men det holdt heldigvis tørvejr på hele runden.
Det var meget lummert, men alle klarede bakkerne og nød efterfølgende de kolde fadøl som var
velfortjent.
Ervy Skov fra Birkemose Golfklub satte sig igen på 1. pladsen med 31 point
Per Skouboe fra Kolding Golfklub fik 2. pladsen med 31 point men med højere hc
Knud Lerche fra Blokhus Golfklub fik 28 point og tog sig af 3. pladsen
Efter alle var blevet hyldet, var der enkelte der gav udtryk over, at banen havde været svær og at man nok ikke kom
næste år hvis det skulle holdes i Birkemose Golfklub. Undertegnede og Per Skouboe blev hurtig enige om at vi så
kunne holde det i Kolding Golfklub 2020. Så det er Per der er vært næste år i samarbejde med Ervy, hvilket der var
bred enighed om var godt.
Af denne snak om det er i vinderens klub der skal spilles eller det er vinderen der bestemmer, er mit forslag at det er
dem der spiller, der bagefter beslutter i fællesskab hvor næste års DM skal spilles og at man sørger for at det bliver
fordelt over hele landet, så alle har lige mulighed for at deltage. Det behøves heller ikke være 3 pinse dag, da dem der
deltager jo for de flestes vedkommen, ikke er på arbejdsmarkedet mere.
Det vigtigste er jo at komme ud at spille golf og ikke afstanden der afgør om man vil deltage.
Der skal her lyde en tak til dem der mødte op den 12 juni.
Venlig hilsen
Ervy Skou

