Beretning
"Herredagen"
v/Tommy Envold Andersen

Herredagsudvalget 2019:
Tommy Envold Andersen
Benny Jønsson
Gert Nielsen
”Herredagen” vil først takke alle vores sponsorer, uden hvis hjælp vi ikke havde
kunnet gennemføre sæsonen.
- Meny
- Dragør Strandhotel
- Vinkompagniet
- Davies Golf
- Nordea
- Tuborg
- Og ikke mindst Bjarne Pape biler
Sæsonen 2019 er slut og det har været en god sæson på mange punkter og mindre
god på få andre punkter.
Der har været rekord mange medlemmer af
”Herredagen” 2019 , 235 golfere
Der har været mange deltagere til vores gennemgående
turneringer og andre arrangementer.
Det har derimod været noget trægt med tilmeldingen til
vores spisninger.
Vi måtte endda aflyse en spisning.
Det var første gang at ”Herredagen” måtte aflyse en
middag og forhåbentlig også sidste .
Traditionen tro havde ”Herredagen” igen i år arrangeret en tur til Herlev hvor 22
golfere spillede ”Minigolf”
21. marst Sæsonen startede med informationsmøde.
Der var 75 deltagere og der blev spurgt livligt. Middagen var stegt flæsk og persillesovs.
11.april drog 55 glade golfere til Falster Golfklub.
Vi havde en rigtig dejlig dag med godt vejr , god golf og godt at spise.

02.maj havde vi åbningsturnering.
Deltagelsen var god.
Rema1000 Præstefælledvej ved Jesper Stage var sponsor.
Jesper fortalte kort og interessant om hvordan Rema1000 var opbygget.
09.maj startede Herredagen” s torsdagsmatcher.
Herredagsudvalget havde besluttet at alt registrering af scorekort fremover skulle foregå via golfbox.
Trods nogle begynder vanskeligheder forløb sæsoner godt.
02.Juni Afviklede vi igen i år Ryder-Cup KIK 2019
Som sædvanlig var det en kæmpe succes.
Der var 64 deltagere og højst usædvanligt blev ”Herredagen” nr.2 .
06.Juni. Grundet forskellige omstændigheder var tilmeldingen til spisningen så ringe at udvalget
besluttede at aflyse den.
Det var første gang ”Herredagen” annullerede en spisning.
18.juli
Så skulle vi spille årets største turnering
”Bjarne Pape Biler Invitational 2019”
Igen i år havde ”Herredagen” formået , at få Bjarne Pape til af sponsorerer er bil for
Hole-in One på hul 9.
Turneringen var som sædvanligt overtegnet.
Vi var 146 deltagere. Der blev serveret øl / vand samt røde pølser når deltagerne passerede
klubhuset
OG SÅ SKETE, DET DER BLEV SCORET HOLE-IN-ONE
Den heldige golfer var Hans Palm Jensen som var den heldige vinder.
Herfra tillykke mange gange.
For første gang i Dragør Golfklubs historie havde et medlem vundet en bil.
19.september
”Herredagen” HAVE MODTAGET ET TILBUD SOM VI IKKE KUNDE SIGE NEJ TIL
Så , vi var 53 golfere der igen drog til Sverige.
Denne gang til Bedinge Golfklubb.
De praler med at være Sveriges sydligste golfbane.
Vi havde en rigtig god dag , med godt vejr.

03.oktober Så var det sidste arrangemenet
”AFSLUTNINGSFESTEN”
Vi var 93 deltagere til middagen. Bjarne Pape og hans hustru deltog også.
Der blev kåret følgende Mestre / Vindere.:
Mester i A-Rækken Erik Bjørnsen
Mester i B-Rækken Jørn Andersen
Mester i C-Rækken Flemming Blønd
Mester i D-Rækken Jan Erlands Petersen
Resultatet af matchen om ”Herredagen”s Mester 2019 blev
”Herredagsmester ” 2019 JØRN ANDERSEN.

Igen i år havde ”Herredagen” to gennemgående turneringer
”Individuel Hulspilsturnering”
Turneringen blev vundet af Jørn Andersen
”Foursome Turneringen” blev vundet af Allan Theland & Michael Veile Jensen
Inden vi sluttede aftenen havde alle deltagere modtaget en klappepræmie.
En stor tak skal lyde til alle ”Herredagen”s medlemmer for den store opbakning og deltagelse til
alle vores arrangementer. Vi håber at tilslutningen til middagene vil blive større i det nye år.

Hvis deltager antallet til middagene er lille bliver det også væsentlig sværere at få nogle sponsorer
.
Tak for 2019
”Herredagsudvalget”

