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Af John Steenfeldt-Jensen

I strålende sommervejr afviklede
brancheforeningen BITVA den 23. au-
gust 2019 sin traditionsrige, årlige
golfturnering på Odense Golfklubs ba-
ne ved Hollufgård. Regnvejr i ugerne
før havde gjort sit til, at banen stod
godt med lynhurtige greens og en
saftig semirough, der stillede krav til
spillernes færdigheder både i det kor-
te og det lange spil.

BITVA-golf er i høj grad med til at un-
derstøtte det kollegiale sammenhold i
BITVA, hvorfor der både er en turne-
ring for øvede - i hvert fald på papiret
- spillere med et DGU-kort og for med-
lemmer, der ikke har forudgående er-
faringer med golfspillet. For sidst-
nævnte gruppe var der arrangeret in-
struktion af Odense Golfklubs træner
samt spil på 9-hullers Pilebanen samt
en puttekonkurrence. 

Dagen blev indledt med fælles mor-
genmad, uddeling af scorekort og in-
formation om de indlagte konkurren-

cer om ”Tættest ved hul” og ”Tættest
ved midterlinje på fairway” på udvalg-
te huller.

TÆT KAMP OM TITLEN
Resultatet af turneringen for ”de øve-
de”, der var en Stableford-turnering
over 18 huller på Holluf Park-banen,
var at Steen Kruse, IMI Precision En-
gineering, blev årets BITVA golfmester
med en score på 36 point tæt fulgt på
2.-pladsen af Henrik Rasmussen, HJS
Værktøj A/S, med 35 point. De samme
to udmærkede sig ved at være tæt-
test på hullet i førsteslaget på hen-
holdsvis hul 4 og hul 15.

Michael Gyrsting, Parker Hannifin
Danmark A/S, var tættest ved midter-
linjen på fairway på hul 14.

Efter instruktion af golfklubbens
træner på driving range og putting
green var der for ”de uøvede” en
Stableford-turnering på Pilebanen, og
efterfølgende en puttekonkurrence
på putting green. Årets BITVA-golf-

mester for denne gruppe blev Steen
Klokker, Makita Elværktøj Danmark,
med Knud Juul Sørensen, MCH-Mes-
secenter Herning, på en ærefuld 2.-
plads. Tættest på hullet i førsteslaget
på hul 1 var Poul Thøgersen, Junget
A/S, og på hul 3 Steen Klokker, Makita
Elværktøj Danmark. Kim Hjelmsbo,
Folke-Larsen A/S, havde længste dri-
ve på driving range med 169 meter,
og Steen Klokker, Makita Elværktøj
Danmark, førte sig igen frem ved at
vinde puttekonkurrencen.

MASSER AF PRÆMIER
Dagen sluttede med en frokostbuffet i
Odense Golfklubs restaurant samt
kåring af årets BITVA-golfmestre, po-
kaloverrækkelse og uddeling af
præmier til dagens vindere. 

En af de faste traditioner ved BITVA
Golf er, at der altid er et imponerende
præmiebord med præmier sponseret

af BITVAs medlemsforeninger og
samarbejdspartnere. Det slog heller
ikke fejl ved årets turneringer, hvor
der efter lodtrækning var præmier til
stort set alle deltagere.

I forbindelse med præmieuddelin-
gen blev der også fra BITVA´s side
sagt tak til Bent Olsen og Thorkild
Holmgaard, der gennem næste 20 år
har udgjort BITVAs golfudvalg og ar-
rangeret de årlige golfturneringer,
som blev indledt i det daværende
Brancheforeningen Værktøj & Værk-
tøjsmaskiner, VOV, der siden var
medstiftere af fusionen BITVA. 

De to takker nu af og afløses af Ole
Kobberholm, Parker Hannifin Danmark
A/S, og Per O. Rasmussen fra HJS
Værktøj A/S, der vil føre traditionen vi-
dere.

Næste års BITVA golfturnering er
foreløbig fastsat til en fredag sidst i
august 2020.

Golf styrker 
det kollegiale 
sammenhold

BITVA golfmester 2019 Steen Kruse, IMI Precision Engineering, med pokalen,
flankeret af arrangørerne Thorkild Holmgaard og Bent Olsen.

BITVA-seniorerne Karsten Kaas Eriksen, og Bent Olsen overvåger, at Thorkild
Holmgaard slår ud på Hul 1.

Arrangørerne Thorkild Holmgaard (t.v.) og Bent Olsen (t.h.) kan slappe af, efter
at deres sidste arrangerede BITVA-golfturnering er godt overstået.

BITVAs årlige golfturnering blev i år afholdt på
Odense Golfklubs bane ved Hollufgård. Efter 20 år
som arrangører, takkede Bent Olsen og Thorkild
Holmgaard af, og i stedet tager Ole Kobberholm 
og Per O. Rasmussen over i 2020.


