GOLFAFDELINGEN . . .
Scandinaviens klubhus

Vinderholdet fra Københavns Vestegn.

Stationsturnering i golf
Tekst og fotos Søren Norlander, PI-København
Den 14. udgave af stationsturneringen under PI-KBH´s golfafdeling. 15 hold var tilmeldt og fordelt i 4 puljer. Hele 28 matcher skulle der afvikles, inden en vinder kunne findes. Som altid havde alle muligheden for at gå hele vejen. De indledende
puljematcher blev afviklet inden sommerferien. Flere gengangere fra de forrige år var igen repræsenteret i kvartfinalerne.
F.eks. havde Vestegnen hele 3 hold videre og placeret i tre
forskellige kvartfinaler. I kvartfinalen med Vestegnen 3 og Seniorholdet var der ekstra spænding. Den endte uafgjort, hvilket bevirkede at første singlen skulle i omspil, til der var fundet en vinder. Det faldt ud til seniorholdets fordel, som holdt
hovedet koldt.
Semifinalerne skulle afvikles på Royal Golf Club. Tørvejr, men
hård vind gjorde ikke banen lettere.
En flot bane tæt på København, som er velegnet til afviklingen
af en hulspilsmatch. Nogle spillere havde nok en anden opfattelse på dagen, da det ikke gik lige godt for alle. Det endte
dog med, at holdet fra Vestegnen vandt en sikker sejr over
seniorholdet, samt Bestyrelsen, sidste års vinder, besejrede
Vestegnen 4. Dermed var der lagt op til en stor match på måske Danmarks flotteste golf anlæg, The Scandinavian, den 15.
september. Bestyrelsen, sidste års vinder, mod Vestegnen 2,
som havde vundet hele 4 gange tidligere. De havde dog haft

en mindre tørke på 2 år. Golfafdelingen havde igen i år sørget
for perfekt vejr til arrangementet. Banen kunne ikke stå bedre
og flottere. Så det var blot at nyde det i fulde drag. Stemningen var venlig, men intens fra morgenstunden.
Driving range blev afprøvet. Der var ligeeee et par småting,
som skulle justeres. Efter 12 huller lugtede det af, at doublen
skulle afgøre matchen. Det lugtede i hvert
fald kraftigt af en single til hvert hold.
Hvilket også holdt stik. Bestyrelsen fik efter nogens udmelding et meget skarpt put i
Husk
på hul 17. Så den var lige
at
I
altid
på
hjemmesiden
op af 18’ne… Vestegnen
Læs mere om
www.politiidraet.dk
var bedst til at holde bolGolfafdelingen på
under Sejlsport- og
dene i spil, hvilket mange
www.golfafdelingen.dk
Kajakafdelingen kan få et
gange resulterede i færre
lille indtryk af, hvad der
slag. Det gjorde de også
sker i afdelingen.
denne gang og løb med hul
18. Dermed en flot sejr til
Vestegnen II efter et par års
tørke, som blev fejret med en
lækker frokost og en mindre præmie
overraskelse.
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