
Kære Mollerup Golf Club 

I den forgangne weekend har klubbens hold været i aktion, og hvilket herligt arrangement. 
Her var vi vidne til at pigerne sikrede oprykning til 1. Division i 2016. Oprykningen kom i hus med en 
knusende sejr over Holstebro, som rigtig mange medlemmer tog del i! Stort tillykke til hele Mollerup Golf 
Club! 
 
Herrernes 2. hold hev også en sejr i land og sikrede sig dermed en fortsat placering i 3. Division til næste år. 
2. holdet hos damerne kæmpede bravt, og med to meget tætte matcher til sidst, som endte med én delt og én 
vundet match på hul 18, sikrede Mollerup pigerne sig en mulighed for oprykning til 3. Division. Dette 
oprykningsspil finder sted den 5. September i Mollerup Golf Club! 
De mange fremmødte skabte en fantastisk kulisse, som af flere blev betegnet som en folkefest i Mollerup, og 
den overskyggede herrernes tætte nederlag til Viborg. 
 
Herrerne var efter formiddagens tætte foursomes bagud med hele 6-0, og havde derfor en svær opgave foran 
sig til eftermiddagens singler. 
Der var derfor brug for et mindre mirakel, men den overvægtige dame havde absolut ikke overvejet at åbne 
munden endnu! 
Ført frem af medlemmerne kom spændingen for alvor tilbage da Frederik Sejr og Mikkel Markfoged hentede 
sejre i deres singler. 
Herefter led Lasse Kristensen et tæt nederlag, men Mads Røddik var hurtig til at bringe kampen på 6-8 med 
en imponerende indsats! 
 
Med 2 singler tilbage skulle Mollerup vinde én og præstere yderligere én uafgjort kamp. Undertegnede (Bo 
Pugholm) var 3 up med 6 huller igen og lignede længe endnu 2 point til holdet, desværre afsluttede Viborgs 
spiller med birdies på 5 ud af de 6 tilbageværende huller, og kampen blev tabt på hul 18. 
Samtidig tabte Jacob Pingel knebent, hvilket tippede kampen til Viborgs fordel – stort tillykke til dem. 
 
Hele bagni var tæt pakket af medlemmer, og Simons arrangement bag greenen på hul 12 var meget populært 
– STOR tak for den indsats, som vi håber på at kunne gentage. 
 
På vegne af klubbens hold skal der lyde en enorm tak for den rørende opbakning til alle, der tog sig tid til at 
støtte med en helt igennem fantastisk opbakning! 
Frederik Sejr fra 1. holdet udtaler følgende om dagen: 
”Selvom vi desværre ikke kunne give en sejr til de over 100 fremmødte medlemmer, så skal alle vide, at vi er 
enormt stolte over dagen i sin helhed. Da jeg slog ud på hul 13 foran alle de medlemmer, skulle jeg knibe mig 
selv i armen en ekstra gang! Oplevelser som denne giver hår på brystet og giver endnu mere stolthed over at 
repræsentere Mollerup Golf Club" 
 
Målet i 2016 er krystal klart - Alle klubbens hold vil kæmpe for Mollerup med alt, hvad vi har og forhåbentlig 
skabe store resultater. 
 
Bo Pugholm.  

 

  

 


