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Nedrykningen tikkede ind i næstesidste runde
Odense Eventyr må en tur ned at vende i 1. division til 2016-sæsonen. Holdet var under maksimalt pres i 
weekenden med de to sidste runder i Santander Division, hvor kun to sejre med garanti kunne sikre en ny 
sæson i den bedste række.
Men muligheden forduftede allerede efter næstsidste runde, da udekampen mod Søllerød blev tabt 12-6. 
Efter de tre foursomes var Eventyr ellers foran 4-2 med sejre til Ole Sømark / Frederik Andersen og Peter 
Launer Bæk / Gustav Frimodt. Men i de seks singler var Peter Launer Bæk den eneste Eventyr-vinder. Af 
de resterende singler var Ole Sømark den eneste, der kæmpede sig frem til 18. hul, mens resten af sin-
glerne var afgjort efter 16 huller.
Søndagens kamp var derfor kun af kosmetisk betydning, og Odense Eventyr spillede 9-9 mod Furesø.
Eventyr-pointet blev sikret af Ole Sømark / Frederik Andersen i foursome samt Ole Sømark, Gustav Fri-
modt og Michael Jørgensen med sejre i deres singler samt et enkelt point til Peter Launer Bæk efter en delt 
single.
Totalen for sæsonen endte med to point efter seks kamp og altså ingen sejre.

Nedrykning kan blive fulgt op med to oprykninger
En nedrykning kan godt blive fulgt op med hele to oprykninger i samme sæson for Odense Eventyr. Ander-
holdet ligger i 3. division, men efter en puljesejr venter nu kvalifikationskamp for at rykke op i 2. division.
Afslutningen på sæsonen blev dog et antiklimaks for holdet i 3. division. Efter fire sejre i de fire første kam-
pe sluttede grundspillet i weekenden med to nederlag. 
For tredjeholdet, der ligger i Kvalifikationsrækken, blev et stærkt stykke arbejde gjort færdigt. Weekenden 
bød på to sejre på 10-4 over Barløseborg og 14-0 over Langesø.
De stormer dermed videre mod kvalifikationsspillet til 4. division.
skal derfor også i kvalifikationsspil for oprykning.

Damerne uden problemer klar til ny sæson i 1. division
Mens herrespillerne i Odense Eventyr har haft nedrykning og oprykninger i tankerne, så har det været an-
derledes stilfærdigt for dameholdet.
En gennemført stabil sæson sluttede på andenpladsen med syv point efter de seks kampe.
Weekenden bød på et nederlag mod Skanderborg på 5-7, men sluttede på hjemmebane med 11-1 sejr 
over Jelling.
I lørdagens kamp viste Sofie og Teresa Skalshøj Kolmos vejen med en fin sejr i deres foursome. I singlerne 
var Mille Bærholm Hansen eneste Eventyr-vinder, mens Sofie Skalshøj Kolmos delte sin single.
I søndagens kamp var der klasseforskel og bortset fra en enkelt delt foursome blev resten vundet og ingen 
af matcherne kom længere end til 16. hul.
På søndagens vinderhold var Malene Jørgensen, Connie Donsager Jessen, Sofie Skalshøj Kolmos, Teresa 
Skalshøj Kolmos og Mille Bærholm Hansen.


