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Pressemeddelelse 

 

Tefal åbningsmatch i Vestfyns Golfklub ved Glamsbjerg – med stor succes. 

 

Søndag den 10. april blev golfsæsonen skudt i gang i Vestfyns Golfklub i Glamsbjerg. Det skete med Tefal 

åbningsmatch, hvor der var gunstart kl. 10.00, med start på alle banens 18 huller. Og selvom det var en 

kølig forårsdag, var der gode betingelser til at spille golf i. Ifølge daglig leder Michael Skjerbek, var 

åbningsmatchen en stor succes.  Med 122 tilmeldte golfspillere betød det, at flere hold måtte starte på 

samme hul. Men alt forløb problemfrit og med højt humør. 

Det var Tefal der var hovedsponsor ved turneringen og der var mange flotte præmier. Turneringen blev 

spillet som en foursome, hvilket betyder at hvert hold bestod at to spillere som skiftes til at slå til bolden. 

Som noget nyt var der efter matchen obligatorisk spisning i form af sandwich fra Glamsbjerg bageren. Og 

der blev spist op til sidste krumme. 

Tidligere kommentarer om, at det altid er et herrehold, der vinder, blev gjort til skamme, idet der var damer 

på både første og anden pladsen. 

Vindere af turneringen blev Trine Hansen og Ulrik Stein med 39 point. På andenpladsen, med 36 point, 

kom Tine Bendtzen og Jesper Christiansen. På tredjepladsen med 35 point kom René Stensdal og Erling 

Jacobsen. 

På billede ses de glade vindere med deres flotte præmiere fra Tefal. 

Med åbningsturneringen er golfsæsonen i fuld gang. Michael Skjerbek udtaler at kalenderen for 2016 

allerede er tæt booket med arrangementer og turneringer. Vores gæster dækker bredt lige fra Company days 

med virksomheder, tuneringer for bl.a. Den Danske Frimurerorden for ungdomsskoler og for singler. 

Michael Skjerbek udtaler endvidere at en af forudsætningerne for at vi kan gennemføre de mange 

turneringer og opretholde et højt niveau, både på og uden for banen, er de mange frivillige medlemmer der 

hjælper til i hverdagen. Vestfyns Golfklub er en medlemsejet klub, hvor bl.a. frivillighed er drivkraften. Og 

selv om vi har en fast stab af medarbejdere som yder en stor indsats, er det en forudsætning, at vi også kan 

trække på de mange frivillige medlemmer. 

Og når sæsonen går ind i efteråret afholder vi en turnering for de mange frivillige, hvor vi forkæler dem 

med god mad efter en runde golf, som tak for deres indsats. 

 

Billede af vinderne fra Tefal åbningsturnering – i midten vinderne Trine Hansen og Ulrik Stein med 39 

point. Til højre på andenpladsen Tine Bendtzen og Jesper Christiansen med 36 point. Til venstre og på 

tredjepladsen René Stensdal og Erling Jacobsen med 35 point 
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