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BITVA-golfmesterskab 
afgjort på 
udfordrende bane
BITVA’ s golfmesterskab 2020 blev afviklet på 
Langesø Golf, hvor den overordnede vinder blev 
Henrik Poul Spang Rasmussen, HJS Værktøj A/S.

Af John Steenfeldt-Jensen

2020-udgaven af BITVAs golfmester-
skaber, der blev afviklet på Langesø
Golfs bane på Fyn, blev af mange
grunde en anden oplevelse end tidli-
gere år. 

Først og fremmest satte Covid-19 sit
præg på antallet af tilmeldte, og ar-
rangørerne var i år for første gang Ole
Kobberholm og Per O. Rasmussen, som
i forhold til tidligere år havde tilføjet
en holdkonkurrence til spilformatet. 

Langesø Golf er en meget kuperet
bane, der er anlagt med stor hensyn-
tagen til naturen, hvilket gav en unik

naturoplevelse samtidig med, at den
stillede krav til spillernes præcision og
Course Management. Banen er ikke
særlig lang, men dens design og natu-
ren gav udfordringer undervejs, hvor
man skulle tage stilling til de ’risk and
reward’-slag, som man valgte at tage.

VÅDT VEJR PRÆGEDE
Den kraftige regn i dagene forud satte
også sit præg på afviklingen, idet der
var frit drop ud af bunkers på grund af
vand og meget vådt sand i bunkers.
Også fairways og greens bar præg af
den megen regn. Vejret på selve 

dagen holdt sig nogenlunde pænt
med kun et par enkelte småbyger 
og endda et lille solstrejf.

Som traditionerne byder, blev der
kæmpet om en pokal til både uøvede
golfspillere og golfspillere med DGU-
kort. Endvidere var der et flot præmie-
bord med præmier sponseret af flere
af BITVA-medlemsfirmaerne og sam-
arbejdspartnere.

Resultatet af mesterskabsstævnet
blev for øvede golfspillere, at Henrik
Poul Spang Rasmussen fik 35 point,
og dermed blev mester, mens hold-
konkurrencen blev vundet af Jan
Rasmussen, Søren Thidemann, Ronny
Priskorn samt Michael Suhr. BITVA-
mestre for uøvede golfspillere blev
Jan Weier og Steen Klokker

Vejret holdt sig under opvarmningen og spillet nogenlunde pænt med kun et
enkelte par småbyger og endda et lille solstrejf.

BITVA-mester 2020 for øvede golfspillere blev Henrik Poul Spang Rasmussen.
Han er her flankeret af Per O. Rasmussen (t.v.) og Ole Kobberholm (t.h.).

BITVA-mester for uøvede golfspillere blev holdet med Jan Weier og Steen
Klokker, der fik pokalen overrakt af Ole Kobberholm, (t.h.).


