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41 års Fødselsdagsmatch i Vestfyns Golfklub 
 
Lørdag den 20. juni afholdte Vestfyns Golfklub i Glamsbjerg den årlige fødselsdagsmatch, som i år var 
sponseret af Hotel Marcussen, Assens. Vestfyns golfklub blev stiftet i 1974 og kunne sidste år fejre sit 40 års 
jubilæum. Daglig leder i Vestfyns Golfklub Michael Skjerbek, oplyser at fødselsdagsmatchen blev en stor 
succes med i alt 56 tilmeldte deltagere. De fleste deltagere var klubbens medlemmer, men der var også 
deltagere fra andre landsdele. En af klubbens egne deltagere, Anders Krogh Pedersen, har 
medlemsnummer 51 og har således været med næsten helt fra starten. Og selv om Anders har rundet de 
75 år spiller han stadig golf flere gange om ugen. Vel at mærke hele året rundt, hvis vejret tillader det. 
Selv om sommeren i år har ladet vente på sig, var vejrguderne denne lørdag i godt humør og de mange 
deltagere kunne således glæde sig over sommerligt vejr med sol fra en blå himmel. Efter matchen var der 
fælles spisning. Maden var naturligvis leveret fra Hotel Marcussen i Assens, som var dagens hovedsponsor. 
Efter spisningen var der præmieoverrækkelse. Vinder blev Jakob Carl Christensen, som i øvrigt er den spiller 
i klubben der har det laveste handicap som er -3,4. Det betyder at han kun får tildelt tre ekstra slag, ud over 
de 72 slag som er banens par. Til sammenligning har man et golfhandicap på -54, når man starter med at 
spille golf. Der var præmier til de seks bedst placeret spiller samt til de tre bedste hold. Alle vindere kunne 
glæde sig over de mange flotte præmier, imens Michael Skjerbek kunne glæde sig over at 
fødselsdagsmatchen også i år var en succes. 
Hvad angår Anders Krogh Pedersen, havde han også en god dag. Og da Vestfyns Golfklub dagen efter 
afholdte det årlige putter klubmesterskabet var Anders naturligvis at finde blandt de tilmeldte. 
Mesterskabet blev dog vundet af Danny Munk, som i finalen vandt over Jesper Christiansen. Begge 
elitespiller på Vestfyns Golfklubs elitehold. 
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Vinderne i fødselsdagsmatchen 



 
 

 
 
Vinder Danny Munk (th) af puttermesterskabet sammen med nr. to, Jesper Christiansen 


