Match 4 – Cabopino Golf 24. september 2018
Efterårets 1. match i 2018 blev spillet på Cabopino Golf med Spain-Holiday og eRight Online
Services som match sponsorer.
Matchen var fuldt booket og satte rekord for en Vikingos match med 48 tilmeldte vikinger, som
mødte forventningsfulde op til en dejlig golfdag
.
Starten gik præcis kl. 12.40 og alle kørte i buggy, hvilket de allerfleste var rigtig glade for, idet
det var en meget varm dag med høj luftfugtighed.
Banen var som altid i meget fin og velplejet stand med hurtige greens og svære hulplaceringer,
så mange af vikingerne havde en ”hård” dag på banen, hvilket også blev afspejlet i dagens scores,
hvor kun 6 af de 48 vikinger opnåede 30 point eller derover.
Den populære hold konkurrence, som hver gang sponseres af Simzar Estates blev vundet med
70 point af Hold 2 som bestod af:
K.B. Kristiansen, Flemming Jørgensen, Kenneth Bæk og Søren Johansen.
Nærmest flaget præmierne gik til: Hul 7: Ingvard Poulsen - Hul 13: Allan Petersen Hul 15: Kenneth Bæk.
Stableford turneringen, som tæller med i kampen om "Årets Viking" var årets 4. og næstsidste
chance for at score vigtige point og blev vundet af:
Nr. 1: Jesper Wiberg 33 pts. Nr. 2: Poul Christensen 31 pts. Nr. 3: Kenneth Bæk 31 pts.
Nr. 4: Jens Schrøder 30 pts. Nr. 5: Preben Post 30 pts.
Dagens matchleder, Søren Johansen benyttede også lejligheden til at takke dagens 2 match
sponsorer, Spain-Holiday og eRight Online Services og opfordrede vikingerne til at benytte
sig af deres ydelser.
Spain-Holiday: Lej din feriebolig eller udlej din bolig hos: www.spain-holiday.com
eRight Online Services: Opbevar og beskyt dine værdifulde on-line aktiver:
www.eright.com/en/private/
Efter præmieoverrækkelsen spiste Vikingerne en dejlig 3-retters menu på terrassen ved klubhuset
og som altid når Vikingerne mødes var der højt humør.
Næste match afvikles på Guadalmina Syd d. 22. oktober med Unioptica som sponsor og det er
efter den match at vi skal fejre ”Årets Viking”.
Med venlig golfhilsen
Erik, John & Søren

Se nyheder, stiilingen i Året Viking, matchkalender, referater, billedarkiv m.m. på www.vikingosgolf.dk

