
 
Turferne 
 
I 2019 har vi været 86 medlemmer i klubben for herrer, der er fyldt 55 år. 
Årets første aktivitet var årsmødet, der blev afholdt 28. marts 2019.  
Formandens beretning, regnskab, budget og kontingent blev godkendt, som det fremgår af Turfernes 
hjemmeside.  
 
Årets turneringer 
 
Løbende turneringer 
Turferne spiller hver torsdag med mødetid klokken 07:15. De fremmødte udskriver scorekort, som vores 
næstformand, Bent Elley, ved lodtrækning sammensætter i bolde, som starter i en baglæns gunstart. 
På trods af den tidlige mødetid er vi som regel 40-50 friske Turfere, der møder op hver torsdag. 
Vi har afviklet 3 løbende turneringer i 2018, som hver løber over 5 torsdage, hvor de 3 bedste resultater er 
gældende. Efter hver løbende turnering har vi en 1-dags turnering med præmier for dagens turnering. Denne 
dag er der ligeledes præmier for den løbende turnering i alle 3 rækker. Ved 1-dags turneringen efter den 
sidste løbende turnering er der desuden præmier for Eclectic turneringen. 
 
Eclectic turnering 
Hen over hele sæsonen afvikles der en Eclectic turnering, hvor man noterer den bedste scorer på alle huller 
og således oparbejder et idealscorekort.  
 
Spil på fremmede baner 
Tre torsdage i løbet af sæsonen har vi arrangeret spil på fremmede baner.  
I 2019 har vi således været på Skjoldenæsholm, Asserbo og Gilleleje med mellem 32 og 40 glade Turfere. 
 
Turferne/Morgenfruerne 
To gange i løbet af sæsonen er der spillet en fælles turnering.  
Den ene gang inviterer Turferne på en torsdag og den anden gang inviterer Morgenfruerne på en mandag. 
Da Turferne inviterede blev der spillet Texas Scramble og da Morgenfruerne inviterede blev der spillet 
Greensome. 
 
Sommerturen 2019 
I 2019 gik sommerturen til Møns Golfcenter med overnatning på Hotel Præstekilde 
Banen ligger smukt placeret med udsigt Stege Nor med mange spektakulære huller. Indkvarteringen i 
enkeltværelser på Hotel Præstekilde levede fuldt op til forventningerne, hvor ikke mindst festmiddagen 
stadig omtales i begejstrede vendinger. 
 
Julefrokost 
Turferne holder julefrokost i restauranten hvert år den første torsdag i december.  
Inden selve frokosten arrangeres der en 9-hullers turnering, der spilles med 1 jern og en putter.  
I sagens natur har vi endnu ikke afholdt dette arrangement i år, men hvis det går som det plejer, vil der 
hverken mangle mad eller drikke - og efter frokosten har vi en lille indendørs putte konkurrence på 9 flotte, 
hjemmelavede puttebaner. 
 
På Turfernes vegne, 
Steen-Erik Hansen 



 
Formand for Turferne 


