Herredagen v. Tommy E. Andersen

Herredagsudvalget 2018:
Tommy Envold Andersen
Benny Jønsson
Gert Nielsen
Så er sæsonen 2018 slut og sikken en sæson.
Der har været rekord mange medlemmer 215.
Der har været pæn deltagelse til vores spisninger. Det kunne dog være bedre.
Traditionen tro havde Herredagen også i år arrangeret en tur til Herlev, hvor 22 medlemmer spillede
minigolf.
Sæsonen startede med Informationsmøde, hvor 65 var mødt op.
Vi takker alle vores sponsorer:
Meny Dragør
Munkebjerg Hotel
Dragør Strandhotel
Vinkompagniet
Davies Golf
Nordea
Tuborg
og ikke mindst
GF Forsikring og Bjarne Pape Automobiler
uden dem kunne Herredagen ikke have gennemført sæsonen.
19. april gik forårsturen igen til Elisefarm i Sverige. Der var 70 medlemmer, som deltog. Denne gang var
vejret med os, og vi havde en dejlig runde.
Så oprandt den store dag:
3. maj 2018 HERREDAGENS 25-ÅRS JUBILÆUM
Jubilæet strakte sig over hele dagen startende med 9 hullers turnering. De sidste 9 huller var hele dagen
reserveret Herredagen. Der var pitstop ved hul 12, hvor der blev serveret fadøl og grillpølser. Der var 150
medlemmer, som deltog i turneringen (max deltagere). På hul 12 var det også muligt at udfordre vores protrænere. Der var præmier til dem, der vandt.
Munkebjerg Hotel havde udloddet et weekendophold for en hole-in-one på hul 12. Der var dog ingen, der
fik hole-in-one.
Om aftenen var der stor middag, hvor Birgitte havde kreeret menuen. Igen var der 150 medlemmer, der
deltog, hvilket igen var max. Efter middagen var der fri bar.
Takket være Jan Jakobsen havde Herredagen gjort et scoop. Den verdensberømte mentalist mm. Henrik
Svanekier kom og underholdt. Henrik, som bl.a. har optrådt for Kongehuset fem gange, var fantastisk og
totalt uforståelig.
Herredagen havde lejet en minibus, som før middagen kørte medlemmer fra Dragør til klubben og om
aftenen retur. Det var en stor succes. Der skal lyde en stor tak til Elisabeth Haase for hjælpen.
17. maj startede Herredagen sine torsdagsmatcher.
Igen i år blev der spiller Ryder Cup KiK. Der var 64 deltagere, og Herredagen forsvarede med succes sin 4.
plads.
Så kom en anden af de store begivenheder:
Bjarne Pape Biler Invitational 2018

Turneringen var igen overtegnet, 148 deltagere (dobbelt start på alle huller). Når deltagerne passerede
terrassen var der varme røde pølser samt øl og vand. Bjarne Pape Biler havde sponseret en Hyundai
IONIQ Hybrid for en hole-in-one på hul 9 (der var ingen hole-in-one).
Som noget nyt gik vores efterårstur ikke til Sverige, men til Falster Golf Klub. Herredagen havde modtaget
et tilbud, vi ikke kunne sige nej til. Og det skulle vise sig at være en god ide. Vi var 55 deltagere og havde
en rigtig god dag på en rigtig god bane. Det gør vi om.
Vores samarbejde med GF Forsikring bød på et gennemgående lotteri. For hvert medlem, der til vores
månedsspisninger ønskede at blive kontaktet af GF Forsikring, lagde selskabet 100 kr. i en kasse. Dette
beløb blev udloddet til vores afslutningsfest. Det samlede beløb blev 10.000 kr. Blandt deltagerne vandt
Steen Henriksen et gavekort til proshoppen på 5.000 kr.
Herredagens to gennemgående turneringer blev som sædvanligt afviklet:
Individuel Hulspil blev vundet af: Allan Theland
Foursomes blev vundet af: John Arp og Bent Ø. Larsen
Herredagsmester blev: Jesper Lauenborg Bangsgaard
Som det sidste i sæsonen 2018 kom så afslutningsfesten. Vi var 90 deltagere, der havde en dejlig aften med
meget god mad og vin. Vi fejrede årets mester og vindere. Inden vi sluttede aftenen, havde alle deltagere
modtaget en klappepræmie.
Tak for 2018.
En særlig tak skal lyde til alle Herredagens medlemmer for den store opbakning som Herredagsudvalget
modtog gennem sæsonen.

