
 

Danmarksturneringen  
Vallø Golf Eliten – Hold 3 
 
Lørdag den 18. juni 2022 

Hold 3 spiller uafgjort på hjemmebane mod Køge efter en tæt kamp. 

Køge var bedømt ud fra handicappet favoritter i dagens kamp, men alt kan som bekendt ske i Vallø, 

og efter 5 tætte kampe deler vi kampen og har nu to point efter 3 kampe. 

Magnus vinder 2-0, Mads deler efter en flot birdie på hul 18, Henrik Juel taber 3-2 efter en flot fight 

mod Mark fra Køge, som spiller i handicap 3,5, Martin G og Frederik taber 2-1 efter at have været 

lige helt frem til hul 14 og Tristan og Niels vinder 4-3. 

Fidusbamsen går til Magnus, som nede med 2-0 efter de første to huller formår at kæmpe sig tilbage 

og vinde sin debutkamp på hold 3. 

Holdkaptain Niels Mortensen 

 

 

  
 
 

 



 
Søndag den 19. juni 2022 
 
3 holdet måtte desværre køre den lange tur hjem fra Værebro, med et 10-2 nederlag.  
Magnus kunne i dag ikke overbevise modstanderen om at hans handicap var korrekt, det han sendte 
en byge af kongeslag af sted fra tee. Efter ca. 10 huller er vi 3 oppe og vist nok omkring banens par 
og modstanderen gik slukøret rundt på banen. Men vi måtte desværre kapitulere på hul 18 og et 2-0 
nederlag var en realitet, kun fordi vi begyndte at komme galt af sted fra tee. Var der noget med det 

var fra 100m og ind vi manglede træning? Næh, det er fra tee  
Den anden foursome var Niels og Tristan, som vi satte sammen da de jo har en ret god historik, og 
der er jo ingen grund til at splitte noget der fungerer ad. De ramte dog ikke dagen og måtte 
desværre også tage til takke med et nederlag. Nogle gange er de andre bare lidt bedre, det er dog 

sjældent! De er selvfølgelig primært heldige  
Alle singler kæmpede bravt og mads måtte desværre også erkende nederlag på hul 18.  
Kim kæmpede bravt men var desværre bare oppe mod en bedre modstander i dag. 
I dag går fidusbamsen til Henrik Svej, som stod for den eneste sejr. Han er stadig ubesejret og ham 

alle modstandere ryster lidt i bukserne over  godt spillet alle mand. 
Vigtigst af alt, havde vi en super hyggelig tur med godt humør i hvad der viste sig at være godt vejr 

og slet ikke som frygtet  
Tak for i dag gutter... 

 
Holdkaptain Henrik Juel Petersen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


