REFERAT - Match 2 - Guadalhorce 13. april 2015
Vi var mandag den 13. april 30 vikinger, som spillede Guadalhorce i et fantastisk vejr. Dejligt
efter nogen tid med køligt vejr, det var ligesom sommeren slog igennem - håber det
fortsætter. Banen stod som sædvanlig flot, gode fairways og hurtige greens.
Scorerne denne gang var knap så gode som sidste år, men vi er jo også alle blevet lidt ældre
og måske det var en god ide, om vi alle gik ned til dagens sponsor UNIOPTICA til en gratis
synsprøve - det kneb lidt med øjemålet på greenen.
Som sædvanlig når Vikingos Golf spiller, er holdturneringen næsten mere vigtig en den
individuelle score. På par 5 huller talte de 3 bedste scorer, på par 4 de 2 bedste og på par 3
den bedste score og 3 hold havde samme pointantal 75.
Holdet som vandt på laveste handicap bestod af: Tonny Gjelsted, Poul Christensen, Kai
Friberg og Søren Eilsborg.
Sponsor i holdmatchen Simzar Estates v. Tom Sørensen
Stableford turneringen som tæller med i kampen om "Årets Viking"
(se stillingen her) blev vundet af: Jens Schrøder med 36 pts.
Nr. 2: Kai Friberg med 33 pts. og Nr. 3: Ruben Mandrella med 32 pts.
Tættest flaget på hul 2: Jan Petersen (1 slag) - Hul 11: Søren Johansen (2 slag) og Længste
Drive på hul 16: Allan Frank Petersen (250 m.)
Efter matchen kørte vikingerne til Casa Danesa, hvor dagens sponsor Claus Bentkjær
UNIOPTICA stod klar til præmieoverrækkelse og derefter var Thomas klar ved grillen og
serverede oksefilet og pølser, bagte- og råstegte kartofler + salatbar og til slut en dejlig
dessert: Vanille is med varm jordbærsauce.
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

