
Flagturnering Grenaa Golfklub. 

FLÜGGER FARVER 

Det var en dejlig dag på golfbanen. Solen skinnede fra en skyfri blå himmel og naturen foldede sig ud i al sin 
pragt.  

Golfbanen der liger i dejligt naturskønt område stor som vanligt skarpt og velplejet.   

92 golfspillere delt i 3 lige store rækker mødte ind til rigtig hyggelig matchform hvor hver spiller ved start 
får udleveret et lille dannebrogsflag.  Når antallet af tildelte golfslag hører op, sættes flaget hvor golfbolden 
endte. 

Det ser rigtig hyggeligt ud med de mange flag der ved golfrundens slutning er plantet på banen og det er 
altid spændende hvor på banen det første flag er plantet. 

 

Første start på dagen var kl. 08,00 og den sidste gruppe på fire havde starttid kl. 11,40 

Resultatet af turneringen blev gjort op for hver række når runden var færdigspillet 

Som en ekstra konkurrence spillede man om at komme nærmest flaget (hullet) på hul 4 og 7. 

  



På hul 7 slog Michael Leth Poulsen fra Lübker golfklub det ultimative slag. HOLE-IN-ONE 

 

Kim Albrechtsen var nærmes hullet på hul 4 

  



Præmierede i de 3 rækker var følgende: 

Gruppe A. 

1 Carl Erik Rager:  1. slag på hul 1 
2 Michael Bech:  20 cm fra flaget hul 18 
3 Michael Mortensen  2m. fra flaget hul 18 

 

Gruppe B 

 1 Irene Post: 2m. fra flaget hul 1 
 2 Michael Leth Poulsen: 2. slag på hul 1 
 3  Marianne Smedegaard Andersen: 15 cm fra hul 18 
 

 
 



Gruppe C 

 1 Dennis Opstrup Andersen 1m. fra green hul 1 
2 Kirsten Jørgensen 100 m. på hul 1 
3 Stig D. Thomsen I hul på hul 18 
 

 
 

 
FLÛGGER FARVER leverede flotte præmier bestående af malervarer til de præmierede og præmier til 
vinderne af ”nærmest flaget”   
Spillerne kvitterede som tak med et velfortjent bifald. 
 
Turneringsledere var Carsten Hansen og John A. Christiansen. 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

  


