Invitation til Hjælperturneringen, inkl. frokost og indslag med ”Sjove
golfoplevelser” v/Svend Novrup, søndag den 10. oktober kl. 08.00

Bestyrelsen og sekretariatet vil gerne takke alle frivillige kræfter, udvalgsmedlemmer og hjælpere omkring
baneanlæg m.v., der har medvirket til at give klubben og dens medlemmer gode golfoplevelser m.v. i 2021.
Vi inviterer derfor alle frivillige til at deltage i årets Hjælperturnering, der finder sted søndag, den 10.
oktober 2021, kl. 08.00 – 16.00. Vi har i år søgt og fået bevilget et beløb fra DIF/DGI’s genstartspulje, til at
gøre lidt ekstra ud af dagen. Derfor byder vi blandt andet på et foredrag om:

”Sjove golfoplevelser fra de store turneringer”
v/journalist Svend Novrup, Golfbladet - og lidt ekstra til ganen.
Dagens program vil være:
Kl. 08.00 – 08.30:
Kl. 08.30 – 08.40:
Kl. 08.40 – 09.00:
Kl. 09.00 – 13.30:
Kl. 14.00 – 16.00:
Kl. 16.00:

Ankomst, indtjekning og klargøring til dagens match
Velkomst og fælles turneringsinformation
Golfmatch på begge baner.
Frokost, indslag v/Svend Novrup og præmieoverrækkelse.
Tak for i dag.

Vi håber at se flest mulige af vores frivillige hjælpere og beder venligst om jeres tilmelding til dagens
turnering og program via GolfBox. (også selvom du har indikeret tidligere, at du gerne vil deltage)
Med venlig hilsen – og vel mødt.
Bestyrelsen og sekretariatet
Med venlig hilsen

Barløseborg Golfklub
Arne Jakobsen
Formand

Svend Novrup, (f. 9/11-1945). Uddannet i Nordisk Filologi ved Københavns Universitet. Uddannet lyrisk
tenor. Kommentator i radio og tv, bl.a. ved Eurosport 1996-2002 og forfatter til 135 bøger.
Svend har blandt andet udgivet:
Golf med glimt i øjet
onsdag, 26. august, 2015
Den har ti års opsamlede artikler med humor og lune sammen med en række rene brandere, men det, der
sælger den, er helt sikkert de mange sjove facts og historier om det daglige liv i golf fra Ryder Cup til
begynderkurser.
Leif Nyholm har anmeldt bogen til GOLFBLADET:
I Novrups bog ’Golf med glimt i øjet’ venter en overraskelse. Den refererer ikke kun til de gamle historier,
som vi alle sammen kender, men glæder i stedet ved at fortælle en masse facts og historier, som man ikke
har hørt før, og serverer dem med præcis det lovede glimt i øjet. Masser af små anekdoter og historier, som
får smilet frem på selv den mest hærdede traditionalist. Fx er det spændende og morsomt at læse om alle
de forskellige former for holes-in-one, bl.a. kondorer (holes-in-one på par-5-huller), om mystiske eagles eller
om en gammel skotsk pros electic score (dvs. bedste score på hver at sin banes huller gennem en lang
karriere). Det får mig til at tænke på, hvad jeg egentlig har lavet af scorer på den gamle Asserbobane, hvor
jeg har spillet så mange runder, at jeg bliver helt rundtosset bare ved tanken. En let læst bog, der får smilet
frem og får sat sindet i gang med tanken om den golf, man selv har spillet i et efterhånden langt liv, og
Werner Wejp-Olsens illustrationer er også præcis af den slags, der stimulerer smilet med deres ofte lidt
skæve vinkler på golfen.

