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Le Mans - 24 timers golf på Vestfyns Golfklub 

 

Fredag den 31. juli kl 16.30 var en helt speciel dag i Vestfyns Golfklub ved Glamsbjerg, idet en helt 

ny golfturnering havde Danmarks premiere. Turneringen var golfens svar på Le Mans.  

Klokken 16.30 lød startskuddet og de næste 24 timer blev der spillet golf. Præcis et døgn efter, blev 

klubbens kanonen skudt af og det sidste slag blev slået. Hvert hold, som bestod af tre spillere, havde 

på de 24 timer spillet godt 63 kilometer golf eller mere end 7 runder golf. Efterfølgende kunne det 

vindende hold kåres i bedste Le Mans stil med pokaler og champagne. 

Michael Skjerbek, som er daglig leder i Vestfyns Golfklub, udtaler at Le Mans blev en stor succes 

med deltagere fra Fyn og Jylland. Succesen blev ikke mindre af at vejrguderne var med os siger 

Michael Skjerbek. Vi havde stort set en skyfri himmel begge dage og da mørket faldt på fredag 

aften, var der fuldmåne, som lyste hele banen op. I takt med at det blev mørkere var det en utrolig 

oplevelse at se lysboldene komme flyvende i luften, på vej mod green. Og netop det, at der skulle 

spilles golf i mørket tiltrak mange tilskuere, som var spændt på at se, hvordan det kunne lads sig 

gøre at spille golf i mørke.  

De mange frivillige sørgede for at der var forplejning til spillerne, i takt med at de kom i pit og blev 

udskiftet med en ny spiller fra holdet. Og når den spiller, der var gået i pit, havde fået forplejning, 

var det en tur i soveposen for at få et par timers søvn, inden der igen skulle spilles golf. 

En af de lokale spillere var Lars Skjærris 61 år, som har spillet i klubben i mange år. Og vi har 

modtaget følgende beretning fra Lars Skjærris. En stor tak til alle de som stod bag arrangementet til 

24 timers Le Mans golf. Min tak er for en spændende oplevelse, hvor vort tremandshold kom ud at 

gå ca. 63 km i løbet af 24 timer med en skøn blanding af foursome og singles. Her var reglerne, at 

vi kunne bytte spiller på hvert vort hold mellem hul 9 og hul 10 eller mellem hul 18 og hul 1. Det 

gjorde, at mit gamle legeme på 61 år sagtens kunne følge med. Der blev også tid til at sove i mellem 

singlerne, så jeg fik små 5 timers sammenhængende søvn. Det var helt perfekt. 

Når mørket begyndte at sænke sig havde planlægningsteamet sørget for, at der var lys i 

flagstængerne og hullerne, så vi kunne finde greens. Ligeledes var der sat lysene afstandsmærker 

ude på fairways. En stor hjælp til at komme rundt i løbet af natten. Dog skal det anbefales at have 

lys med for at kunne putte og slå til lysbolden, ellers går det slet ikke. Jeg havde selv en 

pandelampe på hovedet og det var en stor hjælp. Månen gav os lys til at gå på banen! Jeg kan kun 

anbefale andre golfspillere til at deltage til næste år, for oplevelsen var fantastisk! Endnu engang 

tak til medspillere og teamet der sørgede for den gode oplevelse. 

Michael Skjerbek fortæller at en af betingelserne for at kunne deltage var, at ens golfbag skulle 

godkendes inden start. Der var bl.a. krav om at der skulle være monteret lys på ens bag, så de 

spillere der var på banen om natten tydeligt kunne ses af de øvrige spillere. 

Michael Skjerbek oplyser at turneringen skete i samarbejde med klubbens Eliteafdeling. Formand 

for eliteafdelingen Danny Munk var i det udvalg som havde ansvar for Le Mans turneringen. Og 

netop Danny Munk deltog selv med et hold. Og efter 24 timers golf var Danny Munk med til at 

løfte pokalen på det vindende hold, som ud over Danny Munk bestod af Jesper Christiansen samt 

Per Munk, som er far til Danny. Og det var en meget stolt far der kunne fejre førstepladsen sammen 

med sin søn og deres medspiller. Per Munk fortæller at det var en fantastisk oplevelse og at denne 

Le Mans turnering gå direkte ind på hans top 10 oplevelse. Jeg er stolt af de unge knægte og vi 

stiller helt sikkert op til næste år siger Per Munk som en afsluttende bemærkning. Daglig leder 

Michael Skjerbek kunne følge op på Per Munks bemærkning, med at oplyse, at Klubben allerede nu 

har offentligt gjort datoen for næste års Le Mans 24 timers golf turnering, idet denne vil blive 

afholdt den 17 og 18. juni 2016. 

 



 

 

 

 

Pressemeddelelse 

 
 

 
 

 


