Match 1 - Baviera Golf 6. marts 2017
Så er sæsonen 2017 skudt i gang med årets første match på Baviera med OASIS DENTAL
CLINIC www.oasisdentalmarbella.com som sponsor.
Sponsoren havde til alle medlemmer i Vikingos Golf en voucher på € 20,- til din første
tandbehandling. Var du ikke med til matchen kan du rekvirere en gratis voucher hos
undertegnede.
Støt vor sponsor OASIS DENTAL CLINIC - du får tilskud til din første behandling.
Efter en lidt kold og blæsende periode viste vejret sig fra sin allerbedste side med dejlig solskin
og en svag lun vind - som en dansk sommerdag.
Banen var i særdeles god stand, flotte nyklippede fairways og hurtige greens, som var svære
at læse og drillede de fleste. Flere spillede for første gang banen, fandt den spændende og
foreslog at spille den igen.
Hvis man skal finde noget negativt, så er det noget som spillerne selv har indflydelse på,
lægge græstørv på plads, rette nedslagsmærker og ikke ødelægge hulkanten når flaget sættes
på plads. Der er desværre ved at være en kedelig tendens blandt golfere til, at for mange er
ligeglade - håber ikke det gælder vikingerne!
Selvom banen var god, så var scorerne ikke så høje, bortset fra vinderne, men det var glemt
og humøret højt da vi nåede til middagen og en 3 retters menu i det flotte klubhus.
Efter middagen var vi klar til præmieoverrækkelse og som altid var der holdkonkurrence med
Simzar Estates som sponsor. Dennegang var det de 3 bedste scorer på hvert hul der talte og
vinderen med 102 pts. blev et hold bestående af:
Ingvard Poulsen, Benny Thomhav, Preben Jensen og John Jørgensen.
Tættest på flaget på Hul 5 i 2 slag: Kurt Andersen - Hul 8 i 1 slag: Preben Jensen
Hul 15 i 2 slag: John Jensen
Gæsterækken blev vundet af: Nr. 1 Lars Kjær 28 pts. - Nr. 2 Lars Kruse 26 pts.
Resultatet i Stableford turneringen som tæller med i kampen om "Årets Viking" blev vundet af:
Nr. 1 Preben Jensen 36 pts. - Nr. 2 John Jensen 32 pts. - Nr. 3 Leif Nødskov 31 pts.
Nr. 4 K.B. Kristiansen 31 pts. - Nr. 5 Poul Christensen 30 pts.
Du kan se stillingen i "Årets Viking" og se billeder fra matchen på www.vikingosgolf.dk
Med venlig golfhilsen
Birger, Søren & Erik

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

