
40 RUNDT OM GOLF

Af Svend Novrup

k n u D  D a u g a a r D -
Hansen købte Kellers 
Park Golf Club, fordi 

han brænder for golf. Så me-
get, at han nød at lave en af-
tale med ECCO Tour om, at der 
skulle spilles Kellers Park  
Masters. Han betragtede det 
ikke som dage, hvor han måtte 
lukke sin bane, men som dage, 
hvor et stort antal amatører 
fik mulighed for at spille med 
professionelle under de bedst 
tænkelige forhold, og hvor re-
sten af Danmark for alvor ville 
få øjnene op for hans banes 
kvaliteter, mens han selv kunne 
liste rundt og være nydende 
tilskuer.

Sådan gik det. Først man-
dag og tirsdag, hvor i alt ikke 
mindre end 49 hold, hver be-
stående af en pro og tre ama-
tører, var på banen. Hver dag 
var der frokost for formiddags-
holdet og middag for eftermid-

dagsholdet. Opbakningen fra 
erhvervslivet var kolossal, og 
fx stillede Danske Bank med 
ikke mindre end syv hold, på 
hvilke man bl.a. kunne spotte 
en spiller som den tidligere tra-
fikminister Flemming Hansen.

De professionelle sluttede 
også fint op omkring arrange-
mentet, og allerede fra man-
dag kunne man se spillere som 
Jacob P. Lauridsen og Martin 
Ovesen i funktion.

Selve Kellers Park Masters 
fik i øvrigt et ekstra krydderi 
ved, at hvert hold bestod af to 
professionelle og to amatører. 
At der blev benyttet en revide-
ret Stableford-beregning, så en 
eagle gav 5 p, gjorde, at der var 
mulighed for at gøre noget ved 
sin position meget langt frem 
i turneringen, og det gav eks-
tra spænding.

At spillerne i den grad kunne 
koncentrere sig om at spille 
golf, fordi alle irritationsmo-
menter var fjernet, skyldtes 

ikke mindst, at klubbens fri-
villige nærmest stod i kø for at 
hjælpe, da der blev kaldt. Der 
gik kun en time, fra de blev 
spurgt om hjælp, til de første 
54 tilsagn var hjemme. Mange 
tog ferie fra arbejde i hele ugen 
for at være så effektive som 
muligt, og så fungerede de som 
marshalls, boldspottere, skil-
tebærere etc, eller de grillede 
på klubhusets terrasse, hvor 
det sociale liv var i top.

En anden årsag til de per-
fekte betingelser var, at 
Daugaard-Hansen har bestræbt 
sig på hele tiden at forøge kva-
liteten af sin bane, senest med 
indkøb af en stor, ny fairway-
klippemaskine.

I dagene efter Kellers Park 
Masters fik alle chance for at 
spille banen, som den var sat 
op til den professionelle turne-
ring, oven i købet til et green-
fee på bare 250 kr. Mange hun-
drede spillere benyttede sig af 
tilbuddet og nød deres runde, 
selv om vejret var langt fra så 
godt som i ugen forud.

Daugaard-Hansen kan med 
sikkerhed se frem til øget til-
strømning til sin bane, og mon 
ikke han også går efter at få 
endnu en international begi-
venhed til den?
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MuskelKlinikken i  
Karlslunde

h a r  D u  o n D t  i 
muskler og knog-
ler og føles krop-
pen som var den 

kørt ned af en lastbil efter en 
golfrunde eller anden fysisk 
anstrengelse? Så er det en god 
idé at booke en tid på Muskel-
klinikken, så du kan få smer-
terne væk og få mere glæde og 
energi til golfbanen, til arbejds-
opgaverne og de daglige gøre-
mål. 

Behandlingsmetoderne på 
Muskelklinikken er en kombi-
nation af flere behandlingsfor-
mer som f. eks. LLLT Laser 
(Low Level Laser Therapy), 
elektroterapi samt dybde- og 
varmeakupressur. Laserlysets 
energi trænger igennem huden 
og igangsætter cellernes funk-
tioner. Derved styrkes immun- 

forsvaret og blodgennemstrøm-
ningen. Det faktum at laserlys 
påvirker kroppens immunfor-
svar og evne til hurtigere at 
hele ved sygdom og skader gør, 
at mulighederne for behand-

ling, er mange.
MuskelKlinikken har opnået 

stor succes og fornyer og inve-
sterer jævnligt deres udstyr til 
gavn for patienterne. Ligele-
des er behandlerne ofte på kur-

sus, så de er helt opdaterede 
med den nyeste viden indenfor 
smertevidenskab.

Klinikkens behandlere ta-
ger imod patienterne i hygge-
lige omgivelser og ved en per-

sonl ig  samtale  mel lem 
behandler og patient, finder 
man netop den behandling, der 
passer til bedst til patientens 
behov for smertelindring. Mu-
skelKlinikken har weekend-
åbent og på alle hverdage ind-
til kl. 20.00 kan man booke en 
akuttid. 

MuskelKlinikken kan hjælpe 
folk med skader, inflammatio-
ner, infiltrationer, forstuvnin-
ger, forvridninger og meget 
mere. Læs mere om behand-
lingsformer m.m. på www.  
Muskelklinikken.dk

Fa k ta b o x

MUSKELKLINIKKEN APS 
Egedal 1C 
2690 Karlslunde 
Tlf: 70 70 28 18 

Hvis du vil bestille behandling/
konsultation kan du nemt og 
bekvemt benytte dig af klinik-
kens online booking system 

MuskelKlinikken ejers af Brian 
Bayer og har med over 14.000 
behandlinger stor erfaring in-
denfor kroniske og akutte.

STYRK KROPPEN OG HOLD DIG FRI FOR 
SKADER – MED GENOPTRÆNING
… Unikke behand-
lingsformer, kan få 
dig klar igen på en 
hurtig og effektiv 
måde.

HERLIG GOLFATMOSFÆRE OVER KELLERS PARK
Vejret var godt, de professionelle imøde-
kommende og amatørerne nød, at banen 
var sat perfekt op til Kellers Park Ma-
sters og de forudgående Pro-Am-dage

Knud Daugaard-Hansen. 
Foto: Jess Anderson


