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BITVA Golfmesterskab 2015:

Brancheforeningens traditionelle
golfturnering fortsætter
Brancheforeningen BITVA
videreførte traditionen
fra den tidligere brancheforening VOV og afviklede
for første gang BITVA
Golfmesterskab på Odense
Golfklubs baner den 21.
august i strålende sommervejr.

Takket være et meget stort antal sponsorer var der et overordentligt
stort præmiebord med mange ﬂotte præmier.

Af John Steenfeldt-Jensen
GOLF. En god tradition er der
ingen grund til at lave om
på. Sidste år afviklede brancheforeningen VOV for 14.
gang sit årlige golfmesterskab, og de to mangeårige
arrangører Bent Olsen og
Thorkild Holmgaard meddelte, at de nu sluttede af
som arrangører, da VOV
var ophørt som selvstændig
brancheforening.
Så galt gik det nu ikke.
Kraftigt opfordret indvilgede de to prøvede arrangører i
at fortsætte traditionen - nu
i BITVA-regi.

BITVAs formand Aage Dam, Bürkert Contromatic A/S, klar til at slå ud.

i BITVA Golfmesterskabet 2015. Heraf var de 43
såkaldte ’professionelle’,
som spillede en 18-huller
Stableford-turnering.

Det første BITVA
Golfmesterskab
Derfor var det, det første
BITVA Golfmesterskab,
der blev afviklet fredag den
21. august 2015 på Odense
Golfklubs baner. Som sædvanlig, og helt i tråd med
golfturneringens sociale
sigte, var der to rækker - en
for de ’professionelle’ - med
DGU-licens - på Hollupgård
parkbanen og en for ’amatørerne’ - ikke golfere, uøvede
og nye golfspillere - på den
korte 9-hulsbane Pilebanen.
Hollufgård parkbanen er af
international standard, hvor
danske og europæiske mesterskaber er blevet spillet,
så banen kunne også godkendes til BITVA Golfmesterskab 2015. Banen bliver
beskrevet som svagt kuperet
og med en del vand, hvilket
ﬂere af spillerne af egne,
bitre erfaringer kunne konstatere passede meget godt.

Damerækken
blev
vundet af Mette Hviid,
Automatik & Proces, med
imponerende 40 point og
Runner-up blev Anne Larsson, Folke-Larsen Eftf. A/S,
med 32 point. Herrerækken
blev vundet af Ole Krabbe,
AVN Hydraulik A/S med
ligeledes imponerende 41
point. Runner-up blev her
Bjarne Nymark, ESAB ApS,
med 36 point.
Blandt de uøvede ikke-golfere, der spillede
en 9-hullers Stablefordturnering blev vinderen
Søren Voulund Andersen,
Diesella A/S, med 28 point
og Runner-up blev Martin
Lyhne Nielsen, H. Sindby &
Co. A/S med 27 point.

Høje vinderscores
I alt deltog der 51 spillere

Imponerende præmiebord
Efter spillet var der fro-

De tre vindere: Fra venstre vinderen af turneringen for ikke-golfere,
Søren Voulund Andersen, Diesella A/S, vinderen af damerækken Mette
Hviid, Automatik & Proces, og vinderen af herrerækken Ole Krabbe,
AVN Hydraulik A/S.

Både for
’professionelle’ og
’amatører’.

Til vinderne af de to turneringer var der to ﬂotte vandrepokaler,
som er kopier af pokalen fra ’British Open’.

Første golfmesterskab i BITVA-regi.

kost og præmieuddeling i
Odense Golfklubs smukke
klubhus. Takket være et meget stort antal sponsorer var
der et overordentligt stort
præmiebord, og der var ikke
mange, der gik hjem uden i
det mindste en ’klappepræmie’. Til vinderne af de to

turneringer var der ydermere vandrepokaler, som er
kopier af pokalen fra ’British
Open’.

Traditionen fortsætter
næste år
Dagen sluttede med, at formanden for BITVA, Aage

BITVAs formand, Aage Dam, Bürkert Contromatic A/S, takkede de to
arrangører Bent Olsen og Thorkild Holmgaard for et ﬂot og godt tirettelagt arrangement.

Dam, Bürkert Contromatic
A/S, takkede de to arrangører Bent Olsen og Thorkild
Holmgaard, og opfordrede
dem til at arrangere en golfturnering næste år. De tog
imod opfordringen, så de
golfspillende medlemmer
af BITVA kan se frem til

endnu et BITVA Golfmesterskab i 2016, som ifølge
de to arrangører vil blive
afholdt på Sorø Golfklubs
bane. Og hvis det skal følge
traditionen, bliver det den
tredje fredag i august – altså
19. august 2016.

