REFERAT - Match 1 - La Canada 9. marts 2015
Årets første match på La Cañada med JYSKE BANK som hovedsponsor blev spillet i flot
solskin, hvad ellers - vikingerne har aldrig aflyst en match pga. dårligt vejr.
Det specielle græs på fairways var ikke helt grønt endnu, det kræver nogle flere dage med 18
grader, men greens var flotte grønne og hurtigere end de fleste var vant til. Kun nogle ganske
få havde spillet banen før, trods dette og et par meget vanskelige huller, så blev scorerne
alligevel pæne.
Det populære holdspil, hvor de 3 bedste scorer talte på de 6 første huller, de 2 bedste på de
næste 6 huller og den bedste score på de sidste 6 huller blev vundet af hold 2, som bestod af
Lars Ole Bell, Bjarne Dideriksen, Mogens Bütow og Gunnar Mortensen.
Holdkonkurrencen har fået fast sponsor i år. Stor tak til Simzar v/Tom Sørensen.
Nærmest flaget på hul 2: Dennis Feldballe - Nærmest flaget på hul 11: John Jensen
Længste drive blev vundet af: Allan Frank Petersen med et drive på 250 meter.
Til vinderne flotte præmier fra dagens hovedsponsor.
Stableford turneringen, som tæller med i kampen "Årets Viking 2015" (se stillingen her) er i år
ændret, så det er de 3 bedste ud af 5 matcher, som danner grundlag for kåringen af denne
fornemme titel. Vinderen af "Årets Viking 2015" findes efter oktober-matchen på Guadalmina.
Vinderen af årets første match og dermed nr. 1 i "Årets Viking 2015" blev Stig Wiberg med
34 pts. Nr. 2: Gunnar Mortensen med 32 pts. Nr. 3: Bjarne Dideriksen med 29 pts.
Vinderne fik under stor jubel overrakt rigtig flotte præmier af sponsoren JYSKE BANK.
Efter matchen hyggede alle sig i La Cañada´s restaurant, hvor en 3
retters menu med vine blev indtaget med højt humør, da JYSKE BANK
gav den gas med masser af klappepræmier og golfhandsker til alle.
Tak til alle spillere og sponsorer for en fantastisk dejlig golfdag og aften!

Med venlig golfhilsen
Birger, Søren & Erik

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

