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Pressemeddelelse 

 

Hole in One, Seniorklubmester og afslutningsmatch på Vestfyns Golfklub ved Glamsbjerg 

 

 

Afslutningsmatchen i Vestfyns Golfklub blev med 68 deltagere et tilløbsstykke.  Det var en kold og 

regnfuld november dag. Nej vejret var på ingen måde perfekt, men banen klarede det massive regnvejr og 

det samme gjorde deltagerne. Måske fordi de viste at der efter afslutningsturneringen var dækket op til 

frokost med smørrebrød fra Glamsbjerg Hotel. Dagens sponsor var Bravo Tours der mødte op med et flot 

præmiebord. Thorkil Pedersen som er Bravo Tours ambassadør i forhold til golfklubberne glædede sig over 

regnvejret, med en bemærkning om at det er nemt at sælge rejser til sydens sol i sådan et vejr. Thorkild 

Pedersen kunne glæde Vestfyns Golfklub med en dejlig sponsorcheck på 9.950,00 kr., som honorering for 

det antal klubmedlemmer der, gennem året, har rejst med Bravo Tours. Formand Bjarne Madsen takkede 

mange gange på vegne af alle medlemmer i Vestfyns Golfklub. Vindere af dagens match blev Trine Hansen 

og Ulrik Stein med 32 point. Dagen blev afsluttet med at formanden takkede Bravo Tours samt alle 

deltagerne. Formandens afsluttende bemærkning var følgende ”Når der ses bort fra det dårlige vejr – kan vi 

kun konstatere at golf er en dejlig sport”.  

          

Det lyder som et drømmescenarie og ja, det blev til virkelighed for Søren Miller i forbindelse med 

klubmesterskabet for seniorer i Vestfyns Golfklub.  

Palle Jensen, Flemming Berthelsen og Søren Miller gik i bold sammen. Og da de nåede til hul 14 som er 

et par 3 hul på 133 meter, hvor mange golfere har deres udfordringer - især efter teestedet er flyttet over i 

højre side, skulle Palle slår først ud. Men han slår for langt til højre. Flemming slår for langt til venstre. Søren 

meddeler dem, at så er han jo nødt til at slå sin bold lige i midten. Som sagt så gjort. Bolden har retning lige 

mod flaget og lander direkte i hullet. Der udbrød stor juble og alle lykkeønskede Søren med det ultimative 

golfslag. 

Stort tillykke til Søren, som efter runden også kunne kåres som den ny Senior klubmester. 

I forbindelse med Hole in One blev Søren Miller begavet med en kasse øl sponsoreret af A/S Bryggeriet 

Vestfyen, en flaske Ballentines Whisky sponsoreret af Vinspecialisten Assens samt en Golfmiddag for 2 

personer sponsoreret af Restaurant Teglværksskoven i Nyborg. 

De øvrige klubmester blev følgende. Klubmester i Slagspil for Herrer blev Simon Delcomyn. Klubmester i 

Hulspil for Herrer blev Emil Feldfos Skjerbek. Vinder af Rønnemosegaard blev Michael Skjerbek. 

Juniorklubmester blev Christian Gregersen. Klubmester Veteraner Damer og herre blev henholdsvis  

Anna-Lis Skov og Knud Erik Pagh Pedersen. 
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