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Pressemeddelelse, 17. og 18. juni 2016 

 

Le Mans - 24 timers golf på Vestfyns Golfklub 
 

Weekenden den 17. til 19. juni stod i Le Mans tegn. Det gjorde det også i Vestfyns Golfklub ved 

Glamsbjerg. For fredag den 17. juni kl. 16.30 lød startskuddet til en match der er golfens svar på Le Mans.  

Og herefter blev der de næste 24 timer spillet golf. Præcis et døgn efter, blev klubbens kanonen skudt af 

igen og det sidste slag blev slået. Hvert hold, som bestod af tre spillere, havde på de 24 timer spillet godt 63 

kilometer golf eller mere præcist 113 hullers golf. Efterfølgende kunne det vindende hold kåres i bedste Le 

Mans stil med pokaler og champagne. 

Michael Skjerbek, som er daglig leder i Vestfyns Golfklub, udtaler at Le Mans også i år blev en stor succes 

med deltagere fra det meste af Fyn. Succesen blev ikke mindre af at vejrguderne var med os siger Michael 

Skjerbek. Og selv om spillet måtte afbrydes kort efter starten på grund af torden og kraftig regn med hagl, 

blev resten af matchen afviklet med en næsten skyfri himmel. Og da mørket faldt på fredag aften, var der 

fuldmåne, som lyste hele banen op. I takt med at det blev mørkere var det en utrolig oplevelse at se 

lysboldene komme flyvende i luften, på vej mod green. Netop det, at der skulle spilles golf i mørket tiltrak 

mange tilskuere, som var spændt på at se, hvordan det kunne lads sig gøre at spille golf i mørke.  

De mange frivillige sørgede for at der var forplejning til spillerne, i takt med at de kom i pit og blev 

udskiftet med en ny spiller fra holdet. Og når den spiller, der var gået i pit, havde fået forplejning, var det en 

tur i soveposen for at få et par timers søvn, inden der igen skulle spilles golf. 

En af de lokale spillere var Kirsten Rosenkilde Hansen 71 år fra Odense SV, som har spillet i klubben i 

mange år.  

Kirsten dannede hold sammen med to andre piger, som i øvrigt var det eneste damehold, blandt de mange 

mænd De blev derfor en slags vinder af damerækken. Kirstens hold havde en gennemsnitsalder på 60 plus, 

som i sig selv er imponerende i forhold til at spille golf i 24 timer i træk. Og de tre piger må have haft en 

positiv indflydelse på de tre mænd som de gik i bold sammen med. For det var netop dem der blev det 

vindende hold.  

Dog ikke uden dramatik, idet der efter de 24 timer og i alt 113 spillede huller, var to hold der havde præcis 

de samme antal point. Det betød at der skulle omspil til på hul 1. Og efter denne dramatiske afslutning, 

kunne Ulrik Stein Nielsen, Mikael Andersen og Casper Ladefoged Nielsen kåres som det vindende hold af 

dette års Le Mans 24 timers golf 2016. 

Det vindende hold fra Le Mans 2015, som var Danny Munk, Jesper Christiansen samt Per Munk, deltog 

også i år, hvor det blev til en samlet 4. plads.  

Daglig leder Michael Skjerbek, som også var matchleder, fik ikke megen søvn. Det var derfor en meget 

træt, men glad mand, der kunne berette om at Le Mans 24 timers golf også i år blev en stor succes med 

dobbelt som mange deltagere som sidste år. Og Vestfyns Golfklub har allerede nu offentligt gjort datoen for 

næste års Le Mans 24 timers golf, idet denne vil blive afholdt den 7 og 8. juli 2017. Disse datoer er valgt ud 

fra fuldmåne og midsommer. 
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