Torsdagsherrerne - Aarhus mesterskaberne 2020
Torsdagsherrerne fra Mollerup har igennem en årrække haft nogle drabelige
dyster med to naboklubber om retten til at kalde sig ”Aarhus Mester”. Det står der i
hvert fald på pokalen – men det er faktisk lidt af en tilsnigelse, idet kun tre lokale
klubber deltager.
Det drejer sig om: Aadalen – Lyngbygaard – Mollerup.

Pokalen er skænket af - og designet af Peter Winther,
Mollerup medlem og ejer virksomheden – PW Stål A/S

Vi mødes én gang om året hos hinanden, og hver klub stiller med 30 spillere.
Den samlede score for alle tre matcher er afgørende for at finde årets vinder, og
Mollerup var i år forsvarende mestre.

Koncentration ved tee-stedet

På grund af Covid-19 blev matchen hos Mollerup i juni 2020 desværre aflyst. Derfor
har Mollerup i år spillet to gange på udebane uden at have haft fordel af
hjemmebane. Torsdag den 17. september mødtes de tre klubber på
Lyngbygaards dejlige anlæg, hvor vi spillede den afgørende match i en fantastisk
sensommersol. Mollerup spillerne leverede en fornem indsats. Desværre var det
ikke nok til at vinde samlet, men vi har kæmpet os til en nydelig 2. plads i begge
de to udekampe,

Det samlede resultat blev uhyggeligt tæt:
1. Aadalen:
2. Mollerup:
3. Lyngbygaard:

60,11
60,07
59,65

Mollerup tabte altså med kun 0,04 point op til Aadalen, hvilket er under et
slag.....! Hver og en af de deltagende Mollerup spillere kan sikkert sagtens kan
finde dét ene tabte put ”et eller andet sted” i løbet af de 18 huller ……

Dette års samlede vinder offentliggøres

Vi glæder os allerede til næste års yderst konkurrencebetonede matcher - og er
glade for, at vi har fundet ligesindede legekammerater hos Aadalen og
Lyngbygaard.

Spisning i god Covid-19 afstand
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