Dansk Militært Idrætsforbunds mesterskaber i Golf 2020.
Af Kim Kock

Forbundsmesterskaberne 2020 i golf blev gennemført mandag den 7. og tirsdag den 8. september med
Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) som arrangør.
Mesterskabet spilles over to dage og to baner. Disse var i år Royal Oak Golfklubs og Haderslev Golfklubs
baner. Kuperede og udfordrende baner, som samtidigt var meget velplejede og flotte.
Halvdelen af deltageren spiller Royal Oak banen om mandagen og spiller så Haderslev banen om tirsdagen
– og selvfølgelig omvendt. Turneringen var sat op, så spilleren indberettede deres scores løbende. Denne
Livescore gjorde at man hele tiden kunne følge med i det samlede resultat. En sjov og spændende feature.
IFS havde med Søren Pedersen fået planlagt og gennemført et flot stævne. Grundet COVID-19 blev der ikke
gennemført en stævneåbning. Søren sendte i stedet for diverse informationer og oplysninger til deltagerne
via Golfboks mail, hvilket fungerede rigtig godt. For at være spilleberettiget skal man være medlem af én af
DMI Idrætsforeninger, men man skal også være medlem af en golfklub. Og igennem sin golfklub har man
opgivet sin private mail, der således kunne anvendes til DMI stævnet.
På grund af COVID-19 blev der gennemført en præmieudlevering frem for en præmieoverrækkelse.
Forskellen var, at man ikke forventedes at være der såfremt man ikke skulle have en præmie. Derfor var der
ikke så mange til stede da nummer 1-3 i rækkerne blev hædret og fik udleveret deres præmier, men dette
var helt i ånd med de restriktioner og anbefalinger vi for tiden arbejder og dyrker idræt under.
Vinderne i de forskellige grupper kan findes på Resultatlisten, som snart kan findes her på DMI
hjemmeside, men jeg vil gerne løfte sløret for, at vinder af Forbundsmesterskabet og Herrerækken blev
Peter Schnedler Clausen, HOI. Vinder af Damerækken blev - for vist nok 3. år i træk - Inge Rønnow Sander,
JDRI.
Tillykke til alle vinderne og tak for deltagelsen til de knap 130 spillere.

Til venstre Forbundsmester og vinder af Herrerækken, Peter S. Clausen, HOI flakeret af nr. 2. Simon Peter
Hansen-Nord, SLGI og nr. 3 Kristian Bjerre, IFK

Vinderne i seniorrækken til venstre nr.1 Henrik Skovhus, SIF ÅRH og nr. 3. Kjell Kongsvang, AKIF.
Nr. 2. Lars Tøsbæk, IFAA, var nød til at køre inden præmieoverrækkelsen.

Billede: Til venstre ses vinderen af Damerækken, Inge R. Sander. JDRI. I midten nr. 2, Malene B. Sørensen,
OMI, og til højre nr. 3 Birgitte Berthelsen, IFK.
Vinderne af holdkonkurrencen får tilsendt deres præmier, da man havde begrænsning i deltagere antallet
ved præmie overrækkelsen. Men vinderne blev IFAA, tæt efterfuldt af HAGI og IFK.
Formanden for DMI golfudvalg, Lasse Søegaard, takkede IFS og Søren for at stå for dette velgennemførte
stævne.
DMI-repræsentant ved stævnet, Kim Kock, afsluttede med at takke Lasse fra golfudvalget for hans
engagerede og flotte indsats med golfen i DMI regi.
Og som en stor overraskelse for Lasse kunne stævnet afsluttes med at Lasse fik tildelt DMI Sølvemblem for
hans mangeårige flotte arbejde i DMI.
Stort tillykke Lasse og tak for samarbejdet.

Billede: Lasse Søegaard med DMI sølvemblem

Billede: Jan Vesthede efter at have slået bolden
direkte i hul fra 112 meters afstand (birdie på
hullet).

