European Men’s Club Trophy
Som kulmination på en fantastisk sæson med DM titlen til Søllerøds Elitehold, fik Mads
Langkilde, Kristoffer Max og Rasmus Ipsen æren og fornøjelsen af, at repræsentere Søllerød
Golfklub ved European Men’s Club Trophy.
European Men’s Club Trophy, er en turnering som spilles af samtlige nationale vindere rundt
om i Europa. Turneringen skulle afholdes på Aroeira Golf Resort lige syd for Lissabon. Banen
er en relativ kort skovbane, som spillerne kender særdeles godt, da elitens årlige træningslejr
flere gange er blevet afholdt netop på Aroeira. Derfor var forventningerne også ganske store.
Spillerne havde sammen med træner Christian Post lagt en målsætning som hed top-5 men vi
skulle gerne være med i kampen om podiet så længe som muligt. Turneringen skulle afgøres
af 3 spillere på hvert hold, som spillede sin egen slagspilsrunde. Når dagen var omme var det
dog kun de 2 bedste scores på holdet som talte til det samlede resultat.
Mads Langkilde startede turneringen ud som lyn og torden og var lynhurtigt 4 under par
efter 10 huller, desværre var han 1 over par på de sidste 8 og kom derfor ind med en hæderlig
score i 3 under par. Kristoffer Max og Rasmus Ipsen hang dog lidt mere i det, henholdsvis 7
over par og 4 over par efter 9 huller. Mads’ gode runde gav dog tro på tingene og Rasmus
Ipsen fik kæmpet sig ind i det på bagni og endte dagen i 2 over par. Vi sluttede dermed i 1
under par samlet for første dagen og fandt os selv på en delt 4. Plads.
2. dagen var rollerne byttet rundt. Mads Langkilde som var første mand ude, fik kæmpet sig
rigtig flot rundt i 1 over par, på en dag hvor putteren ikke rigtig duede som den plejede.
Heldigvis var Rasmus Ipsen ganske godt kørende på 2. Dagen. Rasmus skød en runde som
sagtens kunne have været rigtig lav. Det endte alligevel i en rigtig flot score som lød på 4
under par 68. Sidste mand ude Kristoffer Max led under den manglende træning som følge af
en studietur til Wien i ugen op til turneringen. Kristoffer spillede dog en rigtig flot forni i par.
Kristoffer kunne desværre ikke holde dampen oppe og sluttede runden i 3 over par.
Dag 2 bød dermed på en samlet score i 3 under par og lagt sammen med dag 1 sendte det os
nu 4 slag under par. Det betød desværre at vi faldt tilbage til en 5. Plads, men kun med 3 slag
til podiet.
Sidste dagen skulle dog vise sig, at være hård ved de neon-grøn blusede Søllerød spillere.
Efter en lang og hård dag, der blandt andet bød på regnvejrsafbrydelse kunne de 3 Søllerød
spillere konkludere, at spillet på finaledagen simpelthen ikke var godt nok til, at gøre sig
gældende til podieplaceringerne. Ingen af spillere leverede det niveau som var håbet og
scores var alt for høje. Spillerne kom henholdsvis rundt i +2, Rasmus Ipsen +6 Kristoffer Max
og +8 fra Mads Langkilde.
Søllerød endte dermed som nummer 9 i dens første mandlige internationale deltagelse.
Individuelt endte Kristoffer Max som nr. 52, Mads Langkilde nr. 26 og Rasmus Ipsen som nr.
12.
Alt i alt har det dog været en utrolig ære og fantastisk oplevelse, at få lov til at repræsentere
vores fantastiske klub i internationalt regi. Og der skal derfor igen lyde en stor tak til
medlemmerne og bestyrelsen som stadig bakker utroligt op om Eliten i Søllerød Golfklub.

Derudover skal der sendes et stort tak til Boozt.com, som var så gavmilde, at klæde de 3
spillere i et flot Hugo Boss jakkesæt så repræsentationen af Søllerød, til de officielle åbnings
og afslutningsceremonier var helt i top.
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