
2020 for 4. division herre 

Sæsonen blev mødt med store forventninger, og med tilknytningen af træner Nikolaj Viuff var 
vi meget fortrøstningsfulde om, at vi med hans hjælp skulle tage det næste skridt.  

Grundet coronaen så blev sæsonen forkortet, hvilket betød at der kun blev spillet en match 
mod hvert hold, på neutral bane. Dette betød, at den enkelte match var endnu mere 
betydningsfuld end i en normal sæson.  

Den første match blev spillet mod Sønderborg i Haderslev. Og denne match blev en sand 
gyser. Stillingen var 5-4 til Sønderborg, med sejre fra Lasse og Christian, inden den sidste 
foursome med Johan/Mikkel, som skulle vindes. Matchen gik op af 18, med os 1 op. Med begge 
drives i banen, slog Sønderborg den ind på green et par meter kort af pinden og os lige venstre 
om greenen med et lille tricky chip. Med en must ind og i for at have en chance for at vinde 
slog “clutch ministeren” Mikkel til med et lille delikat chip. Bolden blev efterfølgende givet og 
der var ikke andet at gøre end at vente på Sønderborgs sidste put som skulle afgøre matchen. 
Til vores held kunne vi se bolden tage hulkanten og blive ude af hullet, hvilket betød at vi 
vandt matchen 7-5.  

I anden match mødte vi et meget stærkt hold fra Aabenraa i Sønderborg. Cifrene blev på 9,5-
2,5 og vi formåede aldrig rigtig at gøre det til en tæt kamp. De 2,5 point blev skaffet af en 
uafgjort til hhv. Christian i single og Johan/Mikkel i foursome. Vi så her fra gruppevinderne 
hvad der skal til for at tage det næste skridt. Resultaterne flaskede sig på den måde, at vi 
inden sidste kamp nu hverken kunne rykke op eller ned.  

I den sidste match mødte vi Haderslev i Aabenraa. Selvom der ikke var det store på spil, blev 
kampen taget seriøst, og der var ovenikøbet debut til Aske. Aske er en dygtig knægt, som vi 
glæder os til at følge i de kommende år. Det blev endda til en debutsejr i foursome sammen 
med Lasse. Endnu en flot sejr fik vores anden foursome også med Anders og Henrik. De sidste 
point blev sikret af Jeppe. Det skete dog på kontroversiel vis, da hans modstander havde 
spillet en forkert bold, med viden om at det ikke var hans. Samlet blev det dermed til en 8-4 
sejr. 

Vi er glade for at slutte som nummer 2 i gruppen, i en meget underlig kort sæson, præget for 
meget af andre omstændigheder end golfen. Vi håber meget på at tage de positive elementer 
med videre til næste år, hvor vi håber, vi kan komme endnu et skridt tættere mod 3. division. 
Hele holdet vil gerne sige tak, for den interesse vi møder i klubben for vores kampe. Vi håber 
folk har lyst til at komme ud og snuse til kampene næste år i klubben, vi vil i hvert fald gøre 
vores bedste for nogle hjemmesejre og noget rigtig seværdigt golfspil.  

Holdet har i år bestået af: 

Johan Dahl-Nielsen 
Mikkel B. Nielsen 
Jeppe Baldersbæk 
Henrik Skovhus 
Christian Sørensen 
Ander Schnedler 
Lasse Kristensen 
Aske Jensen 
- og selvfølgelig vores Kaptajn Leif Lauritzen.  



2020 for Danmarksturnering herrer Kvalifikationsrækken 
 
2. Holdet spillede kun 2 kampe i år, da vi var havnet i en pulje med kun 3 hold.  
1. kamp var mod rivalerne fra Kaj Lykke på en fantastisk flot bane i Kolding Golfklub – lidt 
specielt var det i vores prøvespilsrunde, hvor vi spillede sammen med alle de rigtigt gode 
spillere fra Europatouren – de spillede for de hjemlige klubber pga. corona.  
 
Holdet bestod af: 
Brian Andersen 
Michael Thomsen 
Henrik Szkopek  
Aske Jensen  
Torben Raushenberg  
Erling Weiland  
Peter Vase  
Vi mødte et stærkt hold fra Kaj Lykke og spiller uafgjort 6-6  
De to foursomes Torben/Erling og Peter/Aske skaffede de 6 point til Ribe ved 2 sejre. 
Weekenden efter skulle vi møde et stærkt hold fra Kolding i Kaj Lykke. 
Holdet bestod denne gang af : 
 
Rasmus Vase  
Michael Thomsen 
Henrik Szkopek  
Aske Jensen  
Torben Raushenberg  
Erling Weiland  
Peter Vase  
Der gav her et klart nederlag på 8-4. Dog var kampene tættere end cifrene viser.  
Aske/Peter vandt en knusende 6/4 sejr og Michael delte og skaffede det sidste point. 
Derved var vores rolle udspillet i turneringen – men vi havde da trods alt sikret os at blive i 
kvalrækken.  
Målet med holdet næste år er at rykke op i divisionsrækkerne.  
 
Hvis nogen af klubbens medlemmer går og overvejer turneringsspil så ring endeligt til Peter 
Vase på 24275028 eller mød op til træning. Der er plads til flere og vi vil meget gerne have 
flere med. 
 
 

 


