
 

Hemingway Club Golf mesterskab 2018 
Mesterskabet fandt sted hos Kokkedal Golfklub, den 27. juli 2018. 
 

Det var dejligt at se så mange gråhårede mænd, der ser ud til at hygge sig ved at lege med 

en bold og med hinanden. 

 
 

Skønt vejr, dejlig bane, meget speciel – hård som beton, start bolden i en retning og den 

fortsætter bare derudaf, så det er med at holde retningen 

 

Vi er også heldige på Kokkedal  at have en god restauratør – en håndværker – en golfer – 

der sammen med en god kok kan lave rigtig god mad.  

 

Der må også være noget andet særligt ved Hemingway – måske er det andres tro på, at vi 

har penge vi er villige til at bruge - vi har igen fået flere gode sponsorerer med flotte 

præmier - DALGAARD ER bare sagen, Louis Nielsen til alle os, der ikke ser så godt – selv om 

vi ser godt ud. Gorm i Hørsholm mener vi kan li godt tøj – Bog og idé mener vi kan læse – 

hvis vi vil. 

 

Vi har også haft Christian som sponsor – det er sådant et helt privat initiativ som rører mig 

dybt – bare at ville gøre noget rart for os andre ikke unge mænd – TAK til Cristian.  

 

Vi har også Ulrik som sponsor – han har meget gavmildt doneret vores vandrepokal. Mere 

rædselsfuldt kan det ikke gøres. 

 



 

Det sjove – hvem der er i præmierne. Og det har 

præmiekomiteen Jørgen afgjort, og hans 

bestemmelser er endelige - uanset validitet.  

 

Konkurrencen var en holdmatch, der blev vundet af 

Bjørn Nakskov Petersen, Peter Snabe og Jens 

Refsgaard med 44 point 

 

Hemingway mester blev Bent Bilde med 

imponerende 22 point. Medlem i Kokkedal så 

stafetten til næste år er igen HC Rungsted på 

Kokkedal. 

 

Runner-up hold var Lars Damm, Bent Bilde og Jørn 

Eriksen med 41 point. Nr. 2 individuel var Ulrik Sort 

med 21 point. Nærmest hul på hul 6 og 8 var Karl 

Ove Jørgensen og Niels Bjerregaard.  

 

 

Nedenfor ses den fine vandrepokal og mindeplakaten. 

 

 

 

 


