REFERAT - Match 1 - Alferini Golf 7.marts 2016
Den første match i 2016 med Nykredit som sponsor blev spillet mandag den 7. marts og
startede i et 2 timers forfærdeligt regnvejr, hvor alle blev godt våde og nogle helt
gennemblødte. Havde det været en normal golfrunde var alle gået ind, men vi spillede Alferini,
som alle havde set frem til og ikke engang regnen kunne stoppe de kække vikinger.
Alle fuldførte, også de 2 søde piger Christel og Siw fra Nykredit - det var fantastisk og stor tak
for det. Belønningen kom i form af dejligt solskin og alle kom tørre ind.
Alferini er en lang og ikke nogen nem bane at spille, men med meget flotte fairways, greens og
store udfordringer - vi skal jo ikke altid spille de nemme baner!
Regnvejret ødelagde selvfølgelig noget af spillet, men alligevel blev scorene pæne og vinderne
blev:
Nr. 1: Erik Johansen 33 pts. Nr. 2: Poul Christensen 33 pts. Nr. 3: Benny Thomhav 33
pts. Nr. 4: Kai Friberg 31 pts. Nr. 5: Jesper Wiberg 30 pts. Nr. 6: Ruben Mandrella 30
pts.
Den rigtige vinder var Michael Pedersen, Nykredit også med 33 pts. men lavere Hcp.! Da
Michael også var sponsor lod han storslået 1. pladsen gå videre. Flot Michael!
Tættest flaget hul 8: Poul Christensen - hul 14: Jan Petersenhul 17: Lars Damgaard
Holdkonkurrencen 3-2-1 blev vundet af et hold bestående af: Siw Mosegaard, Jan Petersen,
Erik Johansen og Birger Pedersen.
Efter matchen kørte spillerne på Bistro Enriques, Villacana ved vandet og fik en velsmagende 3
retters menu.
Efter hovedretten underholdt duoén Lars Love Louise med deres egne dristige tekster til
vikingernes store begejstring.
Det skal ikke være så kedeligt og som Søs Egelind siger - vi skal huske at give den gas!
Skal du have fest og et festligt indslag er duoén værd at anbefalede er bestemt ikke kedelige.
Nykredit havde under middagen en konkurrence, hvor præmien var en flot kurv, som blev
vundet af: Gunnar Mortensen
Til sidst stor tak til dagens sponsor Nykredit for en rigtig god dag/aften og fordi I gjorde det
muligt at spille Alferini - håber meget at se Jer næste år.

Med venlig golfhilsen
Birger, Søren & Erik
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