
Klubmester tre dage 

før 17 års fødselsdag 

Tobias Sørensen blev i søndags klubmester tre dage før sin 17 års fødselsdag. Birgitte Pedersen blev et 

kvarter før dame-klubmester tre måneder efter sit 70 års skarpe hjørne. 

Birgitte Pedersen vandt sin finale om damernes klubmesterskab over Oda Weltz med 2-1. Efter syv års 

golfpause tog Birgitte Pedersen igen fat i køllerne for tre år siden – og må siges igen at have fået godt fandt 

i sit sving. 

I sin finale vandt Tobias Sørensen 4-3 over Joe Andersen efter aggressivt og flot spil. Tobias har spillet golf i 

Falster Golfklub siden han var 9 år, og har altså hørt lidt efter ved junior-træningen hos klubbens træner 

Rune Olsen. 

Søndag 10. september blev der også uddelt præmier til klubmesterskabernes slagspils-mestre. Dame-

mester 2017 er Hanne Gaarsted og hos herrerne er det 16-årige Ditlev Fabienke. 

Der er også kåret slagspils-mestre 2017 i de aldersklasser, hvor der har været ”nok” deltagere: 

Super Veteran Damer: Oda Weltz 

Veteran Herrer: Willy Gaarsted 

Senior Herrer: Svend Allan Pedersen 

Junior Herrer: Ditlev Fabienke 

På klubbens vegne beklager jeg, at der ikke er nok deltagere i de øvrige aldersgrupper ikke er nok 

aldersgrupper til at kåre en mester. Jeg håber, at det ændrer sig i 2018! (I år var der kun 3 deltagere i Super 

Veteran Herrer, 2 i Veteran Damer, 1 i Senior Damer og 0 i Junior Damer). 

I klubmesterskabets første slagspils-weekend kunne man også deltage i en netto-turnering, hvor 

deltagernes handicap talte med. Præmierne i denne netto-turnering går til: 

A-rækken: Joe Andersen, Svend Allan Pedersen og Tobias Sørensen. 

B-rækken: Claus Pedersen, Eligija Nielsen og Morten Henckel. 

Begge slagspils-dage var der præmier for nærmest hul 9. Og begge dage gik rødvinen til: Lars Cieslak. 

/René 

 



Falster Golfklubs klubmestre 2017 efter søndagens finaler i hulspil: Tobias Sørensen og Birgitte Pedersen. 

 

Billedtekst 2: 

Nogle af klubmesterskabernes vindere: Forrest klubmestrene Birgitte Pedersen og Tobias Sørensen. De røde 

damer Oda Weltz (runner up og slagspilsmester SuperVeteraner Damer) og Hanne Gaarsted (Slagspils 

Dame-mester). Bagest fra venstre: Joe Andersen (runner up), Willy Gaarsted (slagspilsmester Herrer), Lars 

Cieslak (nærmest hul) og Svend Allan Pedersen (slagspilsmester Herrer). 



 

 

 

 

 

Billedtekst 3: 

To dejlige damer på hul 17: Klubmester Birgitte Pedersen (th) og runner up Oda Weltz. 



 

 

 

 

 

 

Billedtekst 4: 

En koncentreret klubmester Birgitte Pedersen på hul 16. 



 

 

 

 

 

 


