Match 2 - Santana Golf 5. april 2017
Vikingernes 2. match i år blev spillet 5. april på Santana med Nykredit som sponsor i det
skønneste forårsvejr man kan tænke sig og næsten vindstille. Ved ankomst var ingen i tvivl
om, hvem sponsoren var, der var Nykredit flag - store og små overalt.
Det er dejligt at se vikingerne glæder sig til at spille, de fleste kommer lang tid før
mødetidspunktet til en kop kaffe og hyggesnak - bliv endelig ved med det.
Præcis kl. 13 gik starten for de 10 hold og banen stod virkelig flot, som altid med flotte
fairways og hurtige greens - en fornøjelse at spille Santana. Selv græskanterne langs buggy
stien var flot nyskåret, de havde bare lige den dag glemt hulkanterne. Den flotte bane
smittede også af på scorerne, som var ganske pæne for langt de fleste og kun få nåede ikke
skammegrænsen.
Den populære holdkonkurrence, som hver gang sponseres af Simzar Estates blev vundet af
Rene Cetti - Keld Sund Nielsen - Lars Kjeldsen - Per Svendsen
Nærmest flaget på Hul 2: Preben Jensen - Hul 7: Jesper Wiberg - Hul 16: Ingvard
Poulsen
Stableford turneringen, som tæller med i kampen om "Årets Viking" blev vundet af:
Nr. 1: Per Svendsen 37 pts. Nr. 2: Lars Damgaard 35 pts. Nr. 3: Ole Abildhauge 33
pts. Nr. 4: Kenneth Bæk 33 pts. Nr. 5: Poul Christensen 32 pts.
Eneste minus på Santana er lille restaurant og køkken, som ikke kunne klare vores gruppe
med servering på en gang, derfor måtte spisning efter matchen foregå på Restaurant WOK i La
Cala de Mijas. Her var der Buffet med alt, hvad hjertet begærer.
Under spisningen blev vinderne hyldet med vin og stort bifald, hvorefter Nykredit havde et
indlæg ved Michael Pedersen, som fortalte, at Nykredit ikke bare var et sted man lånte penge
til køb af hus/ lejlighed, men var en bank for alle med alle forskellige bankforretninger, som du
også kender det fra andre banker og ikke mindst dygtige eksperter i formuepleje.
Nykredit havde et spørgeskema til hver deltager og Michael fandt en "lykkens gudinde" i
restauranten, som blandt de ikke vindende spillere i golf, trak lod om en flot vinkurv og et
kaffemøde med Siw Mosegaard Madsen fra Nykredit. Jørn Jacobsen blev som den første
trukket op af hatten og måtte vælge, som den store gentleman han er og under stor jubel
valgte han kaffemødet med Siw.
Herefter gik den flotte vinkurv til Søren Eilsborg.
Stor tak til Nykredit for støtten til Vikingos Golf og vi håber du vil kontakte Nykredit, hvis du
har behov for en ydelse de kan levere.
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

