Match 2 – Guadalhorce Golf 4. maj 2018
Vikingernes 2. match i 2018 blev spillet på Guadalhorce Golf med BlackTower Financial
Management som sponsor.
Matchen startede med mørke skyer på himmelen, men stort set alle hold nåede ind uden at blive
våde. Banen var som altid i meget fin og velplejet stand.
Præcis kl. 09.40 gik starten for de 8 hold og scorerne blev som så ofte på Guadalhorce ganske
pæne og en tredjedel af spillerne fik noteret 30 point eller derover.
Dagens sponsor BlackTower Financial Management var repræsenteret ved Kenneth Bæk, som
inden præmieoverrækkelsen fik ordet og kort fortalte om hvad BlackTower kan tilbyde.
Kenneth havde også medbragt nogle kort til udfyldelse, som efterfølgende dannede basis for en
lille lodtrækning, hvor de heldige vindere vandt golfbolde og dagens hoved præmie blev vundet af
heldig og stolt Verner Mortensen, der kunne hjembringe en flaske Carlos 1 brandy.
Den populære hold konkurrence, som hver gang sponseres af Simzar Estates blev vundet med
81 point af Hold 7 som bestod af:
Bjarne Dideriksen, Stig Wiberg, Jesper Hertz og Allan Petersen.
Nærmest flaget præmierne gik til: Hul 2: Keld S. Nielsen - Hul 11: Ove (Birdie) Madsen - Hul 17:
Jesper Hertz.
Stableford turneringen, som tæller med i kampen om "Årets Viking" blev vundet af:
Nr. 1: Ingvard Poulsen 38 pts. Nr. 2: Preben Jensen 35 pts. Nr. 3: Ruben Mandrella 33 pts. Nr. 4:
Oluf Sand 33 pts. Nr. 5: Jesper Wiberg 32 pts.
Efter præmieoverrækkelsen spiste Vikingerne en dejlig 3-retters menu i patioen ved klubhuset og
som altid når Vikingerne mødes var der godt humør.
Næste match er weekendturen d. 13. – 14. maj med BoConcept om sponsor på Costa Ballena i
Cadiz provinsen og efter denne match holder bestyrelsen/matchudvalget en velfortjent
sommerferie inden efterårssæsonen starter d. 24. september på Cabopino Golf med SpainHoliday som sponsor.
Vi ønsker jer alle en god sommer.
Med venlig golfhilsen
Erik, John & Søren

Se nyheder, matchkalender, referater, billedarkiv m.m. på www.vikingosgolf.dk

