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24 timers golf på Vestfyns Golfklub 
 
En helt ny golfturnering har set dagens lys. Det er Vestfyns Golfklub ved Glamsbjerg på Fyn, der lægger 
bane til denne turnering som bliver golfens svar på Le Mans. Turneringen afvikles for første gang fredag 
den 31. juli.  
Klokken 16.30 lyder startskuddet og de næste 24 timer vil der blive spillet golf. Lørdag den 1. august 
klokken 16.30 bliver det sidste slag slået og det vindende hold kan kåres i bedste Le Mans stil. 
Michael Skjerbek, som er daglig leder i Vestfyns Golfklub, udtaler at alle golfspillere kan deltage. Dog 
kræver det at man har et handicap på max 32. Hvert hold består af 3 spillere, som man tilmelder samlet. 
Med i greenfee er bl.a. forplejning, lige som at der bliver mulighed for overnatning i klubben. 
Når mørket falder på bliver alle greens oplyst. I forbindelse med matchen bliver der mulighed for at købe 
golfbolde der lyser, således at man kan finde sin golfbold i mørket. Det er klubbens nye Proshop OJ Golf der 
vil forestå salg af golfbolde med lys.  
En af betingelserne for at kunne deltage er, at ens golfbag skal godkendes inden start. Der vil bl.a. være 
krav om at der skal være monteret lys på ens bag, så de spillere der er på banen om natten tydeligt kan ses 
af de øvrige spillere. 
Michael Skjerbek oplyser at der allerede har været stor interesse og at de første hold er tilmeldt. 
Turneringen sker i samarbejde med klubbens Eliteafdeling. Formand for eliteafdelingen Danny Munk er 
med i det udvalg som har ansvar for Le Mans turneringen. Danny Munk deltager selv med et hold som 
bliver sponsoreret af hvidevare butikken Eldorado i Tommerup på Fyn.  
Vestfyns Golfklubs sponsorer vil også være tilstede i forbindelse med turneringen og vil bl.a. udstille rundt 
om klubhuset samt ude på banen. Der vil således også være mange gode tilbud til de tilskuere der kommer 
forbi. 
Når startskuddet lyder spilles der Foursome de første 18 huller. Derefter spilles der single, således at en 
deltager pr. hold spiller de runder de har lyst til. De sidste 4 timer før afslutningen lørdag kl. 16.30 spilles 
der igen Foursome. Foursome betyder at to spillere fra samme hold spiller med samme bold, hvor de 
skiftes til at slå til bolden. 
Michael Skjerbek har sammen med Danny Munk store forventninger til denne match og de glæder sig til 
startskuddet lyder. For nærmere information kan man kontakte Michael Skjerbek fra Vestfyns Golfklub. 
På billedet ses Pro Michael Skjerbek klar med flag til at sætte 24 timers golf i gang. Spilleren er i øvrigt Emil 
Skjerbek, søn af Michael. 
  

 

Pro Michael Skjerbek med flag, samt spiller Emil Skjerbek 


