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Bravo Tour afslutningsturnering i Vestfyns Golfklub 

 

Så blev årets sidste golfturnering afviklet på Vestfyns Golfklub ved Glamsbjerg. Det var Bravo 

Tour der var sponsor og med høj sol og flot efterårsvejr, var det 60 forventningsfulde deltager der 

var mødt op. Dagens sponsor Bravo Tours leverede flotte præmier til vinderne i form af gavekort, 

trøjer, håndklæder, bolde og greenfee-billetter. 

Turneringen blev spillet som en par turnering efter lodtrækningsprincippet, således de enkelte 

spillere ikke kendt deres makker, før end spillerlisten blev udsendt dagen før turneringen blev 

afviklet. 

Om det var det flotte efterårsvejr eller nok mere godt spil, så lykkedes det endnu engang for 15 

årige Emil Skjerbek, at vinde. Denne gang sammen med Kaja Jespersen. Kaja startede med at spille 

golf sidste år, så Kaja måtte indrømme, at hun blev en smule nervøs da hun så at hun skulle spille 

med Emil som makker. Men der skulle ikke slås mange slag før end Kaja og Emil kunne nyde 

hinandens selskab og derigennem også det gode spil. Jeg har lært utrolig meget i dag og nydt at ses, 

hvordan Emil kan slå til en golfbold sagde en stolt Kaja, efter at have modtaget præmierne og 

førstepladsen sammen med Emil. 

Det var også en glad PGA PRO og daglig leder for Vestfyns Golfklub, Michael Skjerbek der kunne 

gøre status efter en helt fantastisk sæson. Vi har haft et af vores bedste sæsoner her i klubben i over 

40 år. Dels har vi haft rigtig mange greenfee gæster. Men også mange virksomheder har valgt at 

bruge Vestfyns Golfklub til deres Company Days. Og dels har vi også på eliteplan haft succes, idet 

førsteholdet efter kun en sæson i 4 division, nu tilbage i 3 division. 

Og slutteligt har vi for første gang i flere år oplevet en medlemstilgang. Michael Skjerbek mener at 

bl.a. det store arbejde, som klubberne i klubben gør, er en medvirkende årsag. Vi har bl.a.  

juniorgolf for børn og unge. Tirsdagsgolf for ikke øvede. Onsdagsdamer for øvede kvinder. 

Torsdagsherrer for øvede mænd. Elitegolf for eliten m/k. Seniorgolf for modne kvinder og mænd 

samt parmatch, hvor alle kan deltage. 

Med Bravo Tour afslutningsturneringen er der nu sat punktum for sommerens mange turneringer og 

dermed er det også startskuddet for vintergolfen. Michael Skjerbek oplyser, at hvis vejret tillader 

det, spilles der golf hele året. Og hvis frosten skulle sætte ind, har vi vintergreens klar. 

 

 
 

Vinderne Kaja Jespersen og Emil Skjerbek 


