
Tre-dages golftur til Nordtyskland 22.-24. maj 2017 

Afgang til Tyskland - Tidlig mandag morgen den 22.05.2017 før hanen galede første gang, startede Thorkild 

Nielsen Nørre Nissum en af sine lækre busser, som skulle transportere Lemvig Old Boys spillere på en tre-

dages golftur til Nordtyskland. Nissum folkene stod på hjemme fra garageanlægget med mødetid kl. 05:30. 

Thorkild førte os sikkert til Lemvig, hvor resten af holdet stod på og med afgang kl.06:00..  

I alt 31 glade og friske old boys spillere var med på turen. Under køreturen blev der sunget et par friske 

sange, som kom til at lyde nogenlunde, når man tager de morgen rustne stemmer, der var ombord. 

Turlederen synes ikke vi skulle forsøge at synge ”Jylland mellem tvende have”, idet han var bange for at 

tonen ville blive så lav, så vores brummen ville fortabe sig i motorens brummen. 

Et par små historie blev der også plads til. Karl Egon Jensen stod for et tilbud til de spille glade, resultattips, 

hvor man kunne tippe på golfresultatet. 

Turens chauffør, Egon, førte os sikkert og behageligt tur retur mellem Tyskland og Danmark samt rundt til 

de forskellige golfbaner, hvor Egon fik brug spejle og kørecomputer, for at gelejde bus med trailer rundt på 

de ikke lige venlige golfbaners parkeringspladser. Egon fik en stor applaus for sin sikre kørsel og gode 

service. 

Dagens mand skulle bære denne særlige kasket hele dagen og gerne 

natten over. For at få den ære, at få lov til at bære kasketten, skulle 

man gøre sig fortjent hertil. Første dag var det selvfølgelig Otto 

begrundet med en god turleder. Ove Kærgaard fik æren som dagens 

mand ved et slag der ramte først et træ dernæst træ nummer to og 

derfra tilbage til nr. et for til sidst at kravle ind i et hul i træet (den 

bliver svær at slå).  

22.05., Golfclub Schloss Altenhof - Som nævnt drog vi afsted på den 
årlige 3 dages golftur til Nordtyskland. Første pejlemærke var rettet 
mod den helt fantastiske golfclub ”Schloss Altenhof ”. Hvor 
golfspillet foregår i en kæmpe park med meget varierede huller og 
omkranset af varieret  bevoksning med bl.a. flotte rhodendendron 
og kæmpe egetræer, som er flere hundrede år gamle. Første bold 
slog ud kl. 11:00.  
Da vi nærmede os 
grænsen viste gps’en, at 
vi havde god tid og 
kunne nå et kort ophold. 

Så vi fik en halv time ved Otto Duborg og det kan nok være der 
blev travlhed i toiletterne og forretningen   inden turen gik mod 
Altenhof.   
Vi spillede en runde på  den smukke og krævende bane i flot 
solskin. Vi sluttede alle med en høj score på hul 19  (billedet). 

 

Resultatet af matchen i Altenhof blev følgende: A gruppen: Egon 

Christensen 33 point, Karl Erik Kristensen 28 point, Dieter Lorenz 

27 point, Erik Bach 26., Helge Lyng Petersen 26 point. 

B gruppen: Peter Hugo Hansen 28 point, Poul Pallestoft 27 point, 

Hasse Svendsen 27 point, Karl Egon Jensen 27 point, Steen 

Jensen 25 point 

Det gennemsnitlige resultat for hele gruppen blev: 22,2 point 



Vores hotel - Efter en lang køretur og en god gang golf på første dagen, var det tiden til at komme ”hjem” i 

vante omgivelser, idet vi igen i år skulle bo og spise på Hotel Aquarium i Frideriksstatt. Et hotel vi har 

benyttet mange gange og som igen viste sig at være et godt valg, idet de i høj grad levede op til vore 

forventninger med god service, god mad og lækre værelser. 

Et gammelt hotel i smukke omgivelser og med sjæl. 

I forbindelse med maden var der hver aften 

præmieoverrækkelse samt sange og historier.  

En institution eller efterhånden tradition på Tysklandsturen 

er Hasses indbydelse til Fødselsdag, som i år foregik på 

værelse 24 fra kl. 19 til kl. 20. Allerede lidt før kl.19 kunne 

der i store dele af hotellet høres en summen, som viste sig 

at stamme fra netop dette værelse og det var lyden fra 

glade og feststemte gæster på besøg hos 

”fødselsdagsbarnet”. Hasse bød på hjemmelavet rød-, hvid- og rosevine og snacks. Stemningen var høj og 

selvfølgelig blev der holdt tale og sunget fødselsdagssang. 

Tirsdag aften var der desuden gæt og grimasser, hvor de 

medvirkende udfoldede store kreative evner mht. at mime 

eller vise kropssprog for at få deres hold til at gætte opgaven. 

Herefter var vi klar til at indtage hotellets bar, hvor snakken gik 

lystigt om dagens forskellige oplevelser og episoder. Det var 

helt tydeligt at se på det der blev indtaget i baren, at alle var 

klar over at vækkeren kimede tidligt næste morgen, da vi jo 

skulle køre et stykke vej til den næste golfbane og have kræfter 

til golfspillet. 

 

23.05., Schloss Breitenburg Golfclub -  Næste dag stod igen i golfens tegn. Og efter et solidt morgenmåltid 

og madpakker samt øl fra hotellet drog vi afsted til næste 

golfclub. Det var ligeledes en fin og spændende bane, men ikke 

helt på højde med Altenhof. Det særlige ved banen var vand, hvor 

vi kunne risikere at miste bolde! Men det meste af vandet var 

vandløb langs banen. Så bare man holdt sig på fairway, var der 

ingen problemer. Banen synes ikke så svær som den første, 

hvilket det gennemsnitlige resultat peger på.   

Resultatet af matchen på Schloss Breitenburg Golfclub blev 

følgende:  

A-rækken: Erik Bach 37 point, Holger Skovmose 36 

point, Helge Lyng Petersen 36 point, Anders Selle 35 

point, Knud Erik Hvas 34 point. 

B-rækken: Karl Egon Jensen 37 point, Christian Nielsen 

32 point, Peter Hugo Hansen 31 point, Knud Erik Lodahl 

30 point, Hasse Svendsen 30 point. 

Det gennemsnitlige resultat for hele gruppen blev på 

27,8 point. 

24.05,, Golf Club Hof Berg – Onsdag morgen blev vi igen vækket tidligt og efter et besøg ved det store og 

varierede morgenbuffe og udstyret med hotellets lækre madpakker og øl, var alle drengene parate til at 



svinge golfkøllerne på den tredje dag og dermed turens 

sidste golfbane. Denne bane var ca. af samme 

sværhedsgrad som gårsdagens bane og nåede derfor heller 

ikke op til Altenhofs sværhedsgrad. Udfordringerne på 

denne bane var især vand og svære bunkers. Umiddelbart 

syntes banen at være lidt sværere end Breitenburg 

Golfclub, men som det fremgår nedenfor gennemsnittet 

for alle 31 spillere bedre end gennemsnittet på 

Breitenburg. Det kan selvfølgelig også skyldes at formen er 

toppet lige netop på denne bane? 

Resultatet af matchen på Golf Club Hof Berg blev følgende: 

A-rækken: Holger Skovmose 34 point, Anders Selle 33 point, Poul Munk Povlsen 33 point, Knud Erik Hvas 

29 point Otto Schumann 29 point,  

B-rækken: Karl Egon Jensen 46 point, Knud Erik Lodahl 33 point, Peter Morring 33 point, Ove Kjærgaard 33 

point, Erling Steen Jensen 30 point. 

Det gennemsnitlige resultat for hele gruppen blev på 26,4 point.  
 

Samlet resultat af alle tre baner blev: Nr. 1 og vinder Karl 

Egon Jensen 110 point, Nr. 2 Anders Selle 93 point, nr. 3 

Holger Skovmose 93 point, nr. 4 Erik Bach 89 point, nr. 5 

Egon Gadgaard Christensen 85 point. Karl til højre og Anders 

til venstre. 

Hjemturen – På hjemturen fik de shoppelystne deres behov 

dækket, idet bussen stoppede ved en af 

grænseforretningerne, hvor der blev afsat tid til at få 

handlet ind og det blev der så. Da vi var ved at nærme os 

tiden for aftensmad, kan det nok være der blev kø ved 

pølsevognen! Herefter gik turen hjemad mod Lemvig, hvor 

mange blev modtaget af deres ægtefæller. 

Afslutning - Tysklandsturen er efterhånden blevet en institution eller tradition for Lemvig Old Boys klub, 

idet den i år havde 9 års jubilæum, og for 9. gang med Otto Schumann, som en dygtig og rutineret tur 

leder, hvor alt klappede perfekt. Otto høstede da også stor applaus fra spillernes repræsentant Per Godsk 

Petersen, som havde stået for en indsamling til en beskeden erkendtlighed til Otto, for sit store arbejde 

med Turen. Også en af de nye deltagere Jens Kamstrup tog ordet, og roste arrangementet, herunder også 

deltagernes møde disciplin m.v. Jens sluttede med at sige, at han nu vidste hvad han var gået glip af de 

foregående år, og at han gerne ønskede at deltage fremover. 

Otto Schumann sluttede turen med at takke for opbakningen og den gode ånd og disciplin deltagerne 

havde udvist på turen. Det er det der får en til at arrangere en tur næste år igen. Men Otto gav udtryk for 

at det var vigtigt at slutte, mens det går godt og havde planer om at 2017 var sidste gang han stod for 

turen. Men da turen var gået så godt havde Otto besluttet, at han tager endnu en tur næste år hvis 

interessen er der og så slutter denne fest for mit vedkommende, sagde Otto. 

Tekst Peter Hugo 

Billeder Otto og Arne 


